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RESUMO 

Cleópatra foi a última rainha do Egito helenístico e sua vida e aparência se tornaram 

míticas na cultura ocidental. Através da egiptomania, na contemporaneidade, sua imagem 

permanece vívida e possui contornos maleáveis em mídias como o cinema. Em Hollywood, 

especificamente, a representações da rainha evocam signos do Mundo Antigo a partir de uma 

perspectiva do Oriente como misterioso e exótico, estrangeiroe feminino. Várias produções 

cinematográficas lidaram com a história da rainha egípcia desde os primórdios do cinema.  

A partir de um panorama destas representações, o intuito da pesquisa é problematizar os 

filmes como representações do passado e um elemento propagandístico midiático de 

interlocução singular com o presente. 
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ABSTRACT 

 
  

 Cleopatra was the last queen of Hellenistic Egypt and her life and appearance 

became mythical in Western culture. Through Egyptomania, in contemporary times, her 

image remains vivid and has malleable contours in medias such as cinema. In Hollywood, 

specifically, the representations of the queen evoke signs of the Ancient World from an 

orientalist perspective of the Orient as mysterious and exotic land, foreign and feminine. 

Numerous cinematographic productions have dealt with the history of the Egyptian 

queen,since the beginnings of the cinema. From a panorama of theses representations, the aim 

of the research is to problematize the films as representations of the past and a mediatic 

propagandistic element of singular interlocution with the present. 
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INTRODUÇÃO 

 Cleópatra é uma das mais célebres mulheres da História. Uma personalidade do Mundo 

Antigo ela ainda hoje é mundialmente conhecida e imaginada, embora as informações 

disponíveis sobre sua vida sejam repletas de lacunas. Presentes em ampla escala na literatura, 

na pintura e na historiografia, as inúmeras imagens e interpretações daí advindas sugerem a 

complexidade desta personagem que remete ao passado mesmo conectada ao presente. Para 

Michel de Certeau, a História, enquanto disciplina, é fruto da ação deliberada do historiador 

que, através das fontes, propõem formas de se perceber, entender e questionar o passado. (DE 

CERTEAU, 1975: 22) Essa atividade não pode ser dissociada do contexto do historiador que 

deve, a partir da sua realidade e à luz de questões do seu próprio meio, problematizar sujeitos 

e fontes.  

O cinema de espetáculo representa um importante contexto de interação e identificação 

cultural de diferentes públicos. Recentemente, muitos historiadores brasileiros têm 

fundamentado o escopo teórico e expandido o campo de estudo e discussão das 

representações do passado clássico na sétima arte. (CARLAN 2015; FUNARI 2004; 

MOCELLIN, 2009) Embora já nos anos 1970, o filme fosse defendido por Marc Ferro como 

uma pertinente fonte histórica, trata-se de uma vertente bastante atual cada vez mais 

problematizada.  

 Ella Shohat analisa representações de Cleópatra, produzidas no século XX, a partir do 

debate acerca de sua aparência e como este possui raízes e permanece intimamente ligado às 

tensões coloniais, anti-coloniais e pós-coloniais. O estudo da imagem de Cleópatra, para a 

autora, envolve o questionamento sobre a construção da imagem e a representação visual. 

Além disso, implica em seleções que estão conectadas a um ideal de beleza, de raça e do 

feminino difundidos e perpetuados pela ótica eurocêntrica. (SHOHAT, 2004: 14) 

 Ainda para a autora, a imagem da rainha possui, na modernidade, contornos fluídos e 

diversos, fruto de inúmeras influências e escolhas. Ao analisar uma série de representações 

relacionando-as com o auge do imperialismo e o "(...) surgimento de nações pós-coloniais e 

suas diásporas" (2004: 14), Shohat demonstra que seu estudo permite interlocução com 

questões e debates do presente. 

 Ao passo que o trabalho de Shohat problematiza como a conjuntura imperialista 

projetou  (e ainda projeta) imagens da rainha fundamentadas por discursos reivindicatórios de 

etnia e raça de implicações no século XX, Cleópatra permanece uma figura que remete ao 

Egito Antigo e, concomitantemente, é constantemente reinventada na contemporaneidade. 
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Frente às representações do cinema, o debate acerca de sua ascendência e aparência se 

apresenta em mais de uma esfera temporal: na Antiguidade através da realidade de uma 

dinastia de origem grega no trono do Egito por mais 300 anos, casamentos consanguíneos 

para a manutenção da linhagem e a pluralidade étnico-cultural de Alexandria no século I a.C.; 

e o discurso imperialista que já no século XVIII se pautava num artifício de superioridade 

racial para subjugar e explorar povos não europeus; e a segregação e o estigma racial 

perceptíveis na cultura norte-americana no último século. 

 Considerada uma das práticas transculturais mais antigas, a egiptomania, de acordo com 

Jean-Marcel Humbert, consiste na apropriação de ícones do Egito Antigo de forma a atribuir-

lhe novos significados. (HUMBERT, 1993:37). Esse fenômeno, na modernidade, teria sido 

impulsionado pela invasão napoleônica ao Egito entre 1799 e 1802, o que resultou na 

consolidação de uma imagem orientalista do Egito Antigo como terra exótica e misteriosa. La 

Descripcion de l‟Egypte obra produzida pela comitiva de especialistas de Napoleão publicada 

entre 1809 e 1829, popularou registros e imagens que  suscitaram a atenção e o interesse 

popular e acadêmico a tudo que remetesse aos antigos egípcios.  

Tendo incentivado pesquisas, estudos e escavações, essa difusão possibilitou 

descobertas exponenciais no campo campo da Egiptologia como a decifração dos hieróglifos 

por Jean-François Champolion em 1822 e a descoberta da tumba intacta do faraó 

Tutankhamon por Howard Carter em 1922  nos Vale dos Reis. Além de estimular os estudos 

históricos, essa expedição difundiu a egiptologia para além do meio acadêmico. (FUNARI, 

2001:20) Para Jones, fora do meio acadêmico  tais investidas estimularam a produção e o 

consumo desde mobília com a temática do Egito Atigo até a poesia. (JONES, 2003: 255) 

 Com elementos artísticos, licença poética e evidentes aspirações mercadológicas, o 

cinema, sobretudo o hollywoodiano, tem explorado de maneira sistemática a referências do 

Antigo Egito e de Cleópatra. Analisar as representações cinematográficas da rainha permite 

problematizar as diferentes perspectivas acerca do Egito Antigo e sua reinvenção e divulgação 

no século XX. Entende-se que as representações da rainha ao envolverem múltiplas 

temporalidades lidam com a construção de narrativas sobre o passado enquanto trazem 

aspectos socioculturais como ideais e preconceitos de seu próprio tempo.  

A produção cinematográfica, de acordo com Marc Ferro, fornece uma contra-análise 

da sociedade e configura ao pesquisador uma fonte diferenciada. (FERRO, 2010:25) Através 

de métodos que diferem da análise do texto escrito, o estudo do cinema permite a percepção 

de elementos e subjetividades de outra natureza, a imagética, a sonora e a experiencial, por 

exemplo, de forma diferenciada. No que tange aos questionamentos sobre a representação 



10 

imagética de Cleópatra na modernidade e os debates aí imbricados, acredita-se que a 

pertinência da produção cinematográfica não pode ser desconsiderada. 

 Devido à existência de centenas de filmes cuja temática perpassa Cleópatra pode-se 

questionar o porquê da imagem da rainha ser tão diversificada e exaustivamente explorada 

pela indústria hollywoodiana, sobretudo, em comparação a outras rainhas do Egito como 

Nefertiti. É possível também problematizar a representação do passado pelo cinema já que, 

ainda que não possua compromisso com a História, pode ser considerado o "(...) principal 

transmissor da história pública". (ROSENSTONE, 2010: 65) 

 Dentre as inúmeras representações cinematográficas de Cleópatra destaca-se a película 

Cleópatra (Twentieth Century Fox, 1963) dirigida por Joseph Leo Mankiewicz e estrelada 

por Elizabeth Taylor. Considerada por muitos autores, como Ella Shohat e Lucy Hughes-

Hallet como a maior e mais emblemática produção do cinema sobre Cleópatra, busca-se a 

partir da análise de aspectos do filme e no vasto enfoque dado pela mídia, questionar os 

principais elementos que compõem essa representação da rainha, sejam eles elementos que 

remontem ao período clássico ou à época e o contexto de produção do filme. 

A obra de Mankiewicz é a produção cinematográfica que mais investiu na imagem de 

Cleópatra. Os aspectos físicos e psicológicos a ela atribuídos ou negados dizem muito a 

respeito da sociedade produtora do filme, sua forma de entender e representar o passado, mas 

também se relacionam diretamente com as aspirações e escolhas do presente. É preciso 

salientar que, nesse sentido, a composição do filme é complexa e diversa já que traz 

elementos da conjuntura em que é produzido, mas também é fruto do trabalho de 

idealizadores, investidores, produtores e artistas.  Essa representação de Cleópatra deve, pois, 

ser abordada em consonância com a sociedade que a projetou e será entendida dentro das 

práticas de egiptomania que sugerem a apropriação e resignificação de símbolos do Antigo 

Egito. 

 O objetivo é perceber através do estudo da fonte primária e das fontes secundárias como 

a representação fílmica da rainha e, portanto, a narrativa de uma figura do Egito Antigo, se 

relaciona com discussões contemporâneas de modelos de representação de cunho 

eurocêntrico. Assim, pretende-se: 

 No capítulo o objetivo é I fazer um breve balanço da perspectiva legada pelos autores 

clássicos, em suma submetidos à perspectiva romana e a propaganda augusta na construção da 

memória. 

No Capítulo II há o intuito de, a partir do levantamento e de um balanço dos filmes sobre 

Cleópatra produzidos até 1963, perceber e discutir as tendências e influências e confrontar 
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informações julgadas relevantes a respeito de  algumas representações hollywoodianas 

inseridas no contexto do imperialismo norte-americano.   

 O capítulo III é destinado à análise do filme principal Cleópatra de 1963 estrelado por 

Elizabetth Taylor na personagem da rainha e Richard Burton no papel de Marco Antônio. O 

início do envolvimento amoroso entre Taylor e Burton não só instigaram a massiva cobertura 

midiática, inaugurando o interesse na vida das celebridades, bem como conectou, mesmo fora 

do cinema, a imagem do casal protagonista aos amantes da Antiguidade Marco Antônio e 

Cleópatra. A partir da análise fílmica busca-se perceber como elementos do filme ajudam a 

compor uma imagem, passível de múltiplas interpretações, acerca da rainha. Entrementes, 

almeja-se perceber a relação e o diálogo do filme com obras posteriores por ele influenciadas. 
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1.1 – O Estudo e os Usos da Antiguidade pelo Discurso Eurocêntrico 

 

  A História, de acordo com Michel de Certeau não existe autonomamente, ou seja, 

consiste em uma operação e é, portanto, deliberada e produzida. (DE CERTEAU, 1975: 22). 

Na medida em que o passado é inalcançável, seu uso é possibilitado pela constante construção 

e reconstrução interpretativa dos acontecimentos históricos (SILVA, 2007: 18). Cabe, então, à 

atividade historiográfica, o papel de debater, desnaturalizar e desconstruir a 

instrumentalização do passado, o que evidencia o caráter ativo e dinâmico da História. Do 

século passado ao debate hodierno, as transformações no campo da historiografia, como a 

interdisciplinaridade, a maior mobilidade dos conceitos de objeto e de documento e a relação 

passado-presente, têm conferido à História, cada vez mais, uma tônica problematizante. 

O estudo da Antiguidade não pode ser entendido como dissociado da 

contemporaneidade, em grande medida, devido às suas implicações sociopolíticas, 

perceptíveis, particularmente, no vínculo com questões identitárias. (SILVA, 2007: 27-28). A 

identificação da Grécia Antiga com a origem do mundo Ocidental e modelo civilizacional 

remete à construção de uma herança étnica caucasiana que promulgou a hegemonia europeia 

em detrimento de países ditos periféricos. Para Martin Bernal, de fato, os Estudos Clássicos 

desempenharam, durante os séculos XIX e XX, papel central no esforço de legitimação da 

cultura ocidental. (BERNAL, 2003: 9-10) A imposição de um paradigma pautado na suposta 

superioridade europeia é essencialmente reducionista, ao passo que tende a reduzir a 

diversidade cultural e induziu à crença no papel civilizador de grandes potências como a 

França, a Inglaterra e EUA e tornou-se elemento basilar na justificativa das expansões 

imperialistas. (SAID, 1998: 25). 

A busca pelas origens do Ocidente ao longo do século XIX procurou fundamentar, por 

meio da História, o papel civilizador da Europa, então em expansão. Tal investida levou à 

refutação do Modelo Antigo e o investimento no Modelo Ariano. Para Martin Bernal, com o 

Modelo Antigo, partia-se da crença de que a Grécia tinha sido habitada por tribos primitivas 

até ser colonizada por fenícios, que introduziram o alfabeto, e egípcios, cujo legado consistira 

nas técnicas de irrigação e elementos religiosos como nomes de divindades e cultos. Já o 

Modelo Ariano credita ao contato com povos do norte o desenvolvimento da Grécia. 

(BERNAL, 2003, 13). Nessa perspectiva, tributária de teorias evolucionistas do século XIX, 

os gregos foram indo-europeus ou arianos puros. O último modelo serviu para respaldar 

teorias racistas, pautadas numa ideia de progresso civilizacional e cultural.  

 Diminuir a percepção da Grécia como espaço multiétnico do Mediterrâneo Oriental 
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supria a necessidade de inferiorizar povos exterminados, explorados e escravizados pelo 

imperialismo. O Modelo Ariano permitia imputar à história grega o princípio da desigualdade 

entre raças. Nesse sentido, a dualidade entre Oriente e Ocidente, que remonta à Antiguidade, 

envolve a busca/construção de uma identidade. De acordo com Homi Bhabha, a identidade na 

modernidade é construída a partir da alteridade, a distinção entre o eu e o outro. (BHABHA, 

1998: 76)  

 Através da análise de obras literárias como um elemento significativo na formação do 

imaginário imperialista, Edward Said aponta que as investidas colonialistas resultaram na 

elaboração de narrativas acerca dos povos não-ocidentais destinadas ao público europeu e 

americano. (SAID, 1990: 18) O que desempenhou papel determinante na composição de um 

imaginário da dominação, pautado, sobretudo, na ideia de alteridade, ou seja, a distinção entre 

o eu e o outro.  No formato de obras literárias e, posteriormente, de produções 

cinematográficas, estas narrativas apresentavam os povos colonizados a partir jugo ocidental 

de maneira a ressaltar suas disparidades culturais, reduzindo-os a visões estereotipadas que 

mesclavam o atrativo exótico ao culturalmente não-civilizado e rudimentar. (SAID, 1995: 9) 

Nos filmes sobre Cleópatra, as concepções antigas e modernas de império e 

imperialismo e se encontram, na associação entre potências antigas (Roma) e ocidentais 

modernas (Estados Unidos, França e Inglaterra) e suas políticas de expansão e dominação. 

Como problematiza Norberto Luiz Guarinello, é preciso considerar as especificidades e o 

debate entre a ideia de império e imperialismo na Antiguidade e na contemporaneidade. 

Assim,  

(...) o termo imperialismo tem sido utilizado na caracterização e 

definição dos fenômenos de expansão em sociedades pré-capitalistas, em 

particular no que se refere ao mundo greco-romano. Por trás de seu uso, no 

entanto, esconde-se toda uma série de acepções profundamente diferentes que 

dependem, em grande medida, de como cada autor vê o imperialismo 

contemporâneo. (GUARINELLO, 1987: 5-7) 

 

Para Moses Finley (1978: 56), no estudo da Antiguidade, é possível caracterizar como 

imperialistas Estados que exerceram autoridade sobre outros estados em prol de vantagens. 

Essa perspectiva é compactuada por David Mattingly (2006: 5) para quem o imperialismo: “é 

uma manifestação geopolítica das relações de controle impostas por um estado sobre a 

soberania de outros”. Para Mattingly não se pode falar em imperialismo, mas em 

imperialismos. Como o cita Marcia Severina Vasques, 

A consideração de que não existe um Imperialismo e sim 

Imperialismos vem ao encontro às novas discussões decorrentes dos estudos 

pós-coloniais. A preocupação com as respostas das populações locais ao 

Império foi um fenômeno que se deu, sobretudo, após o processo de 

libertação dos países africanos e asiáticos do jugo europeu, no decorrer do 
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século XX. (MATTINGLY Apud VASQUES, 2006: 6) 

 

A hierarquia levada a cabo pelo prisma imperialista, mesmo após o advento do pós-

colonialismo, ainda é estrutural nas práticas e representações contemporâneas. Nesse sentido, 

o cinema permitiu a exploração sistemática de diferentes povos e culturas. 

A campanha napoleônica no Egito desempenhou papel consititutivo no processo de 

desenvolvimento de um discurso orientalista, de dominação, reestruturação e de autoridade 

sobre o Oriente (WYKE, 1997: 80). Um dos maiores ícones relacionados ao Egito Antigo, 

permeado pela perspectiva eurocêntrica, é justamente Cleópatra. A representação 

cinematográfica sob a égide da cultura de massas transforma Cleópatra em produto e ideário, 

sobretudo, estético e étnico. Como aponta Ella Shohat, Cleópatra consiste num “tropo 

moderno da Antiguidade”, já que a apropriação cultural de sua imagem sempre está 

relacionada a questões e demandas contemporâneas às representações, mas tem como 

fundamento elementos do passado (SHOHAT, 2004: 18). Stuart Hall compactua da 

perspectiva pós-colonial e percebe a identidade como um elemento móvel, constantemente em 

transformação em relação aos sistemas culturais. (HALL, 2005: 43) Isso permite pensar que 

nas imagens da rainha são projetados diferentes elementos com os quais a sociedade possa se 

identificar, o que leva a reconfiguração de suas origens e traços a partir de moldes ocidentais. 

Nesse sentido, a fluidez e a justaposição de identidades transformam também o olhar acerca 

do passado. 

De fato, a origem grega da dinastia dos ptolomeus somada à falta de registros 

arqueológicos deixa muitas incertezas acerca da aparência da rainha. A discussão, binária e 

simplista, se ela seria negra como os antigos egípcios ou branca como os gregos permeia as 

produções cinematográfica, pois, ainda que muitos textos se abstenham de definir uma coisa 

ou outra, o cinema é imagem, logo não pode permanecer neutro na discussão.levado a se 

posicionar quando lhe atribui um rosto e uma etnia (SHOHAT, 2004: 23). 

 No entanto, autores defendem que é problemático tentar definir os traços da rainha já 

que isso envolve considerar a complexidade de uma dinastia de origem grega na sociedade 

egípcia, a interação entre vários povos e a miscigenação daí proveniente, sobretudo, em 

Alexandria. (BAINES; HARRIS, 2004) Além disso, o levantamento e a análise das produções 

envolvendo a imagem da rainha permitem apontar que o debate moderno e a imposição de um 

padrão eurocêntrico suprimem a produção de narrativas que representem Cleópatra com 

traços africanos e/ou árabes.  

Uma forma de feminização do Oriente se manifesta sob a conquista do Ocidente numa 
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analogia à possessão sexual da mulher pelo homem. No século XIX, o orientalismo consiste 

no acúmulo de pessoas e territórios. (WYKE, 1997:89) O Egito é mistificado como terra 

espetacular e atrativa, sobretudo, na França e no Reino Unido, no ato de categorizar, recolher 

informações  e classificar. Conhecer, nesse sentido, permite clamar domínio sobre o Egito. A 

tomada ocidental fica expressa na reprodução visual. 

 No cinema, a imagem de Cleópatra sempre esteve conectada a um ideal ocidental de 

beleza. O filme como um produto vende a história de Cleópatra, reforça mitos ajustando-os e 

conectando-os a elementos do presente no intuito de torná-la atrativa ao público. As mulheres 

que interpretaram a rainha egípcia eram belas e sedutoras de acordo com as projeções de suas 

épocas. Eram também atrizes, se ainda não renomadas, com uma carreira promissora que 

tinham demasiado apelo popular. Assim, sob a premissa artística e/ou de interesses 

econômicos e comerciais, a beleza de Cleópatra na tela do cinema reforça a beleza da rainha 

histórica e mítica e a insere, culturalmente, nos padrões de beleza da época. Além disso, 

imagens podem representar não apenas a vitória de Roma sobre o Egito, as expressam 

também uma visão de Cleópatra e seu mundo. 

 

1.2- A mítica Cleópatra e a dinastia ptolomaica entre registros clássicos e vestígios 

arqueológicos 

 

 Nicole Ferrier-Caverivière (Apud BOYER, 2004: 25) defende que na sua trajetória na 

cultura ocidental, Cleópatra aparece em duas esferas justapostas: a histórica e a mítica. 

Considera-se que essas esferas se distinguem na medida que a pesquisa histórico-arqueológica 

procura identificar que a formação do mito envolve registros e elementos de outra natureza 

como o imaginário. Para Jean-Pierre Vernant o mito no período grego clássico é oriundo de 

relatos que remontam ao passado e não consiste apenas na ação deliberada individual, mas se 

forma a partir da sedimentação e da transmissão da memória ao longo do tempo. 

(VERNANT, 2000: 12) 

O caráter mítico da imagem de Cleópatra teve início a partir da associação a 

divindades e do resgate das tradições promulgada pela própria rainha durante seu governo, 

uma prática comum entre os governantes ptolomaicos. De fato, para John Baines, a dinastia 

dos ptolomeus obteve o êxito de se manter no poder por mais de 300 anos por conta de uma 

política de promoção da cultura tradicional, visível no extenso programa de construção de 

templos oficiais repletos de elementos iconográficos e religiosos do período faraônico 

(BAINES, 2004:40). Em seu entendimento, a partir dessa valorização os ptolomeus 
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procuravam legitimar-se no poder frente a opinião popular, tarefa na qual seus predecessores 

persas fracassaram. Concomitantemente, os ptolomeus asseguraram seu status pelo 

mediterrâneo nos termos da cultura helenística, na medida em que não houve um rompimento 

com as tradições gregas. Assim, já que muitos dos altos oficiais eram de origem helênica, a 

elite autóctone se adapta à dominação estrangeira com o intuito de manter seu status. Essas 

relações permitem pensar na formação de uma identidade e nas transformações de ordem 

étnica e cultural próprias do período, ao menos em Alexandria.  A cidade era símbolo da 

hegemonia estrangeira no Egito. No período ptolomaico, a capital Alexandria ocupa lugar 

central e é um território de riquíssima diversidade cultural cuja população era composta por 

gregos, judeus, egípcios nativos, escravos e uma aristocracia greco-macedônica. A cidade 

constituía uma das maiores metrópoles da Antiguidade.“Ainda no período romano tardio, 

Alexandria mantém sua distinção, sobretudo, em atividades econômicas, administrativas e 

culturais.” (CLÍMACO, 2013, 59) Para Joana Campos Clímaco, no final do período 

ptolomaico, com a aliança entre Marco Antônio e Cleópatra, Alexandria, já é um centro 

cosmopolita, tornando-se ameaçadora ao projeto de império romano.  

 Os textos clássicos também configuram os relatos mais antigos, no Ocidente, que 

ajudaram a compor o imaginário acerca da vida da rainha. Os registros que não se perderam 

nem foram destruídos por influência de Augusto, são, em sua maioria, de autoria de escritores 

cujo objetivo era exaltar Roma e seu Império. Além disso, demonstram uma perspectiva 

depreciativa de Cleópatra, seu país e sua cultura. Após a Batalha de Ácio, os registros sobre 

ela que prevaleceram compactuavam com a perspectiva do lado vitorioso. De fato, as 

primeiras menções à vida da rainha após sua morte, se deram no quadro de propaganda a 

favor de Otávio, que se tornaria o imperador César Augusto. (HUGHES-HALLET, 2005: 21) 

No contexto da designada pax romana deste período, a imagem de Cleópatra é utilizada como 

uma frustração em contraste com a glória de Augusto. 
 

 Grande parte das informações sobre Cleópatra encontrada em textos clássicos está 

presente nas obras: Vidas Paralelas de Plutarco e A Vida dos doze Césares de Suetônio, nas 

biografias de Júlio César e Marco Antônio. A obra de Plutarco (Ant., 82.2) informa que o 

médico de Cleópatra, Olimpo, teria redigido uma biografia, hoje perdida, a partir do ponto de 

vista da rainha. Menções sobre a ela podem ainda ser encontradas nas obras de Díon Cássio, 

Tito Lívio, Virgílio, Flávio Josefo, Cícero, Horácio, Propércio, Lucano, entre outros. Ainda 

que, nem todos os escritores estivessem diretamente submetidos a Augusto e sua propaganda, 

muitos, de fato, nem eram romanos, mas em grande parte possuíam a mesma tônica 

depreciativa.  
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Para Jean-Luc Chappaz o fato de que vários autores sequer citem nome de Cleópatra , 

não deixa de ser um insulto. Referem-se a ela como a “rainha”, para enfatizar seu caráter 

dominador ou como a filha de Ptolomeu, isto é, a partir de um referencial masculino. 

(CHAPPAZ, 2004: 87) Em algumas passagens da Eneida, o poeta Virgílio, com uma tônica 

depreciativa, refere-se à Cleópatra como a egípcia, em alusão a uma suposta inferioridade dos 

povos orientais. (VIRGÍLIO, Eneida, trad. Carlos Alberto Nunes, 2004) 

As obras que expressavam apoio a Marco Antônio e Cleópatra perderam-se no tempo, 

muitas vezes, por influência de Augusto. Dentre estes registros, como menciona Camilla Silva 

(2014: 70), pode se destacar Júlio Saturnino, Aquílio Níger, Cássio Parmense, Cássio 

Patavino, Júnio Novato e Asínio Polião em Contra maledicta Antonii.  

No que se refere aos registros oriundos período ptolomaico, restam evidências entre 

testemunhos epigráficos e arqueológicos como papiros, ostracas gregas e demóticas, além de 

inscrições hieroglíficas de templos tardios. De fato, a Arqueologia e a Egiptologia dedicaram 

mais atenção às dinastias faraônicas do que ao período helenístico ou ao romano. Este cenário 

tem se modificado nas últimas décadas devido às explorações nas regiões desérticas de 

Fayyum e do Delta. (MOYER, 2011: 1-41) Contudo, o século I a.C. carece de fontes se 

comparado aos séculos anteriores e posteriores sobre o reinado de Cleópatra. Tal aspecto está 

relacionado com a predominância, durante muito tempo, da perspectiva de que o Egito 

faraônico é o autêntico e superior se comparado ao período ptolomaico.  

  Ao relativizar a influência grega, Júlio Gralha percebe o Egito ptolomaico muito mais 

próximo das tradições faraônicas do que das helenísticas. (GRALHA, 2009: 24) Para o autor, 

os Estudos Clássicos tendem a generalizar e associar o Egito dos Ptolomeus e o Egito do 

Império Romano sem considerar suas particularidades. Assim, o denominado Egito greco-

romano permanece descaracterizado. Toda produção cultural, os manejos políticos e o 

contexto social do Egito Ptolomaico é pormenorizada. Essa perspectiva enfatiza a tomada do 

Egito por Alexandre como marco da expansão do helenismo. Dessa forma, o Egito faraônico, 

outrora grandioso, sucumbe ao superior mundo helenizado. Ciro Flamarion Cardoso considera 

que o período greco-romano não consiste no período faraônico ainda que monarcas 

helenísticos e imperadores de Roma tenham sido representados em monumentos como faraós. 

(CARDOSO, 1982, 65)  

Moses Finley aponta que a época helenística já foi entendida como a degeneração da 

civilização helênica ou apenas como o período de transição entre a Atenas gloriosa e a Roma 

imperial. (FINLEY, 1963:45) Para José das Candeias Sales, essa perspectiva acerca do 

período helenístico contribuiu para a marginalização de seu estudo. (SALLES, 2005: 37) 



19 

Propõe-se, então, entender o Egito Ptolomaico como uma justaposição e uma coexistência 

político-cultural grega e egípcia já que os gregos encontram tradições e sistema clerical 

autóctone que não pode ser simplesmente ignorado. 

 A afirmação da superioridade da cultura helenística é comum numa perspectiva 

eurocêntrica e tende a perceber o Egito dos Ptolomeus como uma época decadente, tanto para 

a civilização egípcia quando para a civilização helênica. Arnaldo Momigliano relativiza o 

conceito de helenização ao questionar, no contexto do pós-guerra, os modelos normativos de 

cultura e afirma não haver homogeneidade na relação entre os greco-macedônicos e o outros 

povos. (MOMIGLIANO, 1991: 27) O autor também exclui os egípcios ao buscar perceber a 

interação dos gregos com outras civilizações como romanos, celtas, judeus e iranianos, por 

considerar pouco significativas  as mudanças na avaliação grega do Egito no período 

helenístico - entendido como uma terra fantástica de estranhos costumes e conhecimentos 

pouco usuais. Além disso, percebe o período helenístico como o declínio da cultura egípcia 

nativa.  (MOYER, 2001: 79) 

A cultura material e a literatura fornecem elementos da interação entre egípcios e 

gregos durante a dinastia Ptolomaica para afirmar que uma visão heterogênea da cultura e da 

identidade egípcia e grega é problemática. Através dos textos clássicos e dos remanescentes 

arqueológicos é possível perceber o caráter híbrido da cultura que se desenvolve dessa 

interação. Assim, o Egito Ptolomaico compreende um período específico, não o intermédio 

entre duas culturas, mas uma realidade multicultural, nova e distinta de suas origens. Por isso, 

considera-se problemático simplificar o período como governo grego no Egito, visto que a 

interação entre as duas culturas produz uma realidade que não é nem grega nem egípcia, mas 

fruto do sincretismo. É possível encontrar nos vestígios representações imagéticas da rainha, 

como as efígies de moedas e estátuas e relevos de templos, que incorporam elementos dessas 

duas culturas. (Imagens 01 e 02, Anexo A) 

 

1.3 - A vida de Cleópatra entre a historiografia moderna e os relatos antigos sob a 

influência da propaganda difamatória de Augusto 

 

Perceber a representação de Cleópatra no cinema, frente aos debates do cenário pós-

colonial, se faz necessário recorrer aos aspectos historiográficos que, distorcidos ou não, 

ajudam a compor a reinvenção do passado no cinema. Nesse sentido, as fontes clássicas que 

narram a vida da rainha e que estavam submetidas a Augusto fornecem informações que há 
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séculos influenciam suas representações.
1
 

A cidade de Alexandria fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande,  está localizada 

no delta do Nilo,  sendo é uma das muitas cidades com o mesmo nome, mas a que se tornou 

célebre já na Antiguidade como centro comercial e multicultural. (BAINES, 2004: 33) Sua 

biblioteca foi um dos maiores centros de pesquisa e estudo do Mundo Antigo. Com uma 

ríquissima coleção de edições raras de poetas e filósofos foi incendiada durante a Guerra 

Alexandrina, na qual Cleópatra disputa com seu irmão Ptolomeu XIII o poder do Egito. 

(STUTTARD; MOORHEAD, 2012: 55).  

 Após a morte de Alexandre em 323 a.C, Ptolomeu I Sóter, filho de Lagos, assume o 

trono e dá origem ao período ptolomaico. De acordo com Stuttard e Moorhead, já entre 182 e 

116 a.C. nota-se o aumento da influência romana no Egito, então sob o comando de Ptolomeu 

VIII. (STUTTARD; MOORHEAD, 2012: 8). Contudo, é apenas em 80 a.C.com o faraó 

Ptolomeu XII Neos Dionysos, chamado Auletes, o tocador de flauta, que o Egito estreita 

definitivamente suas relações com Roma. A fim de assegurar sua posição no trono, o faraó 

cede presentes (entre eles cerca de 6 mil talentos) aos romanos e recebe de Júlio César o título 

de aliado e amigo do povo de Roma. Fruto do casamento de Auletes com uma mulher sobre a 

qual não foram encontrados registros, em 69 a.C. nasce Cleópatra VII Thea Philopator.  

 Após a morte de Auletes, junto a seu irmão Ptolomeu XIII, Cleópatra assume o trono 

em 51 a.C., aos dezoito anos. (RIVERO, 2003: 94) O faraó ainda menino, durante todo seu 

governo é aconselhado pelo eunuco Potino que durante a Guerra Alexandrina expulsa 

Cleópatra de Alexandria. A rainha foge então em direção à Pelúsia e à Síria para concentrar 

tropas.  

 Em 48 a.C, Júlio César derrota Pompeu na Batalha de Farsália como narra o poeta 

Lucano em Fársalia cerca de um século depois. Em busca de asilo político e do apoio de 

Ptolomeu XIII, Pompeu ruma para Alexandria e é assassinado no Monte Cássio a mando do 

faraó, sob clara influência da corte egípcia. O assassinato vai contra a hospitalitas romana e é 

tido com pesar e como ofensa por César que põe fim à guerra e cumpre o testamento de 

Ptolomeu Auletes, restituindo Cleópatra no poder junto a seu irmão. (RIVERO, 2003, 96) 

 A rainha só consegue o apoio de César após voltar à Alexandria. Tornou-se mítica a 

cena da entrada de Cleópatra no palácio enrolada num tapete. Sobre isso, de acordo com 

                                                 

 

1
 Utiliza-se a cronologia acerca dos eventos da vida da rainha presente na obra de Sttutard e Moorhead. 

STUTTARD, David; MOORHEAD, Sam. 31 b.C. Antony, Cleopatra and the fall of Egypt. London: The Bristish 

Museum, 2012. 
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Plutarco:  

Cleópatra, acompanhada de Apolodoro, um siciliano, sobe num pequeno 

barco e à noite chega diante do palácio. Como não havia meios de entrar sem ser 

reconhecida, envolve-se num colchão que Apolodoro ata com uma correia que faz 

entrar nos aposentos de César pela porta do palácio. Esse ardil de Cleópatra foi ao 

que dizem, o primeiro atrativo que cativou César, admirado com sua coragem. Mais 

tarde, seduzido por sua presença e por seu charme, reconciliou-a com seu irmão para 

aliá-la ao poder real. (Vida de César, 49, 1-3, Trad.Júlia Rosa Simões, 2009) 

 

 Sobre esse mesmo episódio Lucano faz um relato em Farsália, evidenciando sua 

aversão pela rainha:  

Confiante em sua beleza, Cleópatra mostrou-se diante de César, aflita, mas 

sem derramar lágrimas. Da dor não havia tomado senão o que pudesse embelezá-la 

ainda mais. Com os cabelos despenteados e numa desordem favorável à volúpia, ela 

o aborda e fala nestes termos: „Ó César, o maior dos homens! (...) Podes ler as 

últimas palavras de meu pai ao expirar: ele quer que, esposa de meu irmão, eu 

compartilhe seu leito e seu trono. E o jovem rei, por amar sua irmã, só precisa ser 

livre. Mas Potino, apoderou-se tanto do seu espírito como do poder. Não é a herança 

de meu pai que reclamo: liberta nossa casa da vergonha que a macula! Afasta dele, 

César, o satélite armado que o sitia e ordena ao rei reinar. De quanto orgulho se 

enche esse escravo, desde que cortou a cabeça de Pompeu! É a ti, César que ele 

ameaça agora: e já é por demais vergonhoso, para o mundo e para ti, que a morte de 

Pompeu tenha sido o crime ou o proveito de Potino‟ A linguaguem de Cleópatra 

adulou em vão o ouvido feroz de César, mas o encanto de sua beleza transmite-se à 

súplica e, mais eloqüentes do que a voz, seus olhos impuros falam e persuadem. 

Assim, ao ter seduzido seu juiz, ela passou uma noite vergonhosa a encadeá-lo. 

(Apud, Schmidt, 2009: 203) 

 

 No relato de Lucano, Cleópatra bajula César e apela à menção do assassinato de 

Pompeu para que César a apoie contra o séquito de Ptolomeu XIII.  É preciso notar que a 

partir de Auletes, o Egito deveria conceder tributos a Roma. Além disso, era preciso manter a 

diplomacia com os romanos, pois o Egito embora extremamente rico, além de ser uma 

vantajosa rota para a África, poderia ceder a uma investida militar romana, sobretudo, diante 

da instabilidade que a guerra civil provocara. Logo não é difícil perceber que a relação entre 

Cleópatra e Júlio César foi decisiva para que ela conseguisse permanecer no poder. 

 Pouco tempo depois, Ptolomeu XIII é assassinado em circunstâncias pouco conhecidas. 

Quem assume o trono é seu irmão mais novo Ptolomeu XIV. Arsínoe, sua irmã, é levada para 

Roma para o triunfo de César que retorna a Roma deixando Cleópatra grávida. (STUTTARD; 

MOORHEAD, 2012: 59) Em 46 a.C. nasce o primeiro filho de Cleópatra, Ptolomeu XV 

César, chamado Cesário ou pequeno César, em alusão à suposta paternidade de Júlio César.  

 César teria reconhecido Cesário como seu filho em outubro de 46 a.C. quando a rainha 

foi à Roma. No mesmo ano, César realiza reformas no calendário e constrói uma estátua em 

homenagem a Cleópatra no templo dedicado a Vênus Genetri (RIVERO, 2003, 98). Não 

foram encontrados vestígios da estátua, que poderia legar à posteridade um retrato dela. Entre 

escritores da Antiguidade não há consenso e, embora alguns afirmassem que dificilmente o 
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ditador fosse o pai do filho da rainha, não há registros que comprovem ou contestem essa 

afirmação. Fosse ele o pai do filho Cleópatra ou não, perante Roma, Cesário não era fruto de 

um casamento, nem tinha sido legalmente adotado por César e sequer constava em seu 

testamento. Logo, o herdeiro legal de Júlio César era sobrinho Otávio.   

 De acordo com Rivero (2003, 100), membros do senado romano temiam que a 

influência da rainha egípcia levasse César, que é proclamado em 44 a.C dictator perpectuus, a 

instituir uma monarquia. Como escreve Suetônio (Cés. 52.1), em pouco tempo, César afeiçoa-

se a ela: 

Dos seus amores [...] a que mais amou foi Cleópatra, ao lado de quem, muitas 

vezes nos festins, ficava até o amanhecer; e teria navegado com ela do Egito até a 

Etiópia, em uma luxuosíssima galé, se o exército não tivesse se recusado a 

acompanhá-lo. Afinal, trouxe-a a Roma e apenas a deixou retornar depois de 

cumulá-la das mais altas distinções e presentes. Permitiu até, que pusesse no filho 

que tivera dela o próprio nome. De acordo com alguns historiadores gregos, este 

filho se parecia com César não só no aspecto como também, no modo de andar. 

Marco Antônio assegurou ao Senado que César haviareconhecido o menino. (Vida 

de César, 49, 1-3, Trad.Júlia Rosa Simões, 2009) 

  

 Ressaltando a influência que a rainha podia exercer sobre os homens, as representações 

imagéticas da rainha comumente exaltam sua beleza. Na arte, percebe-se a apropriação da 

imagem de Cleópatra em galerias dedicas à heroínas da Antiguidade em livros sobre nobres 

ilustres e até em caricaturas. A mítica e suposta beleza da rainha é mencionada em uma 

caricatura do século XVII do artista francês Gaspard Isaac. O artista retrata Helena, Cleópatra 

e Lucrécia em sua suposta velhice. Assim, demonstra que a beleza delas foi decisiva em 

emblemáticos momentos da Antiguidade como a instauração da república romana, a Batalha 

de Ácio e a Guerra de Troia. (Imagem 5, Anexo A)    

 De acordo com o relato plutarqueano ela não era dotada de uma beleza inigualável, mas 

era bela e de conversa agradável, doce e gentil. O autor afirma que sua presença, cultura e 

desenvoltura e não tanto sua beleza, fizeram dela uma grande sedutora.  

 Para além dos encantos da rainha e do envolvimento amoroso entre eles, ela e Júlio 

César compartilhavam ambições semelhantes de construir um vasto e poderoso império. 

Como menciona Flávio Josefo, Cleópatra leva Júlio César até o túmulo de Alexandre, por 

quem o ditador nutria grande admiração. Em Vidas Paralelas Plutarco dedica o Tomo IX às 

biografias de Alexandre e Júlio César, empenhado em reconhecer alguns pontos em comum 

entre eles partir de seus grandes feitos, vícios e virtudes. As comparações entre os dois 

maiores conquistadores da Antiguidade também se davam porque ambos se diziam 

descendentes de Vênus, Héracles e Aquiles. (RIVERO, 2003, 96) 

 Além disso, a expansão romana no Oriente, que começaria com a anexação da Dácia e 
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da Pártia, beneficiaria de imediato mais o Egito do que Roma, o que aumentava as suspeitas. 

Esses seriam alguns dos motivos que teriam inflamado a conspiração contra César que 

culminaria, pouco tempo depois, com o seu assassinato no senado nos Idos de Março por 

Brutus, Cássio e outros conspiradores. (STUTTARD; MOORHEAD, 2012: 69). 

 Após a morte de César, Cleópatra retorna ao Egito e investe no caráter místico de seu 

governo, através da associação com o mito cosmogônico de Heliópolis cujo enfoque era a 

tríade Ísis, Osíris e Hórus. (SHAFER, 2002: 14) Os relevos de Dendera mostram Cleópatra e 

seu filho Cesário como divindades de acordo com a tradição e a iconografia egípcia, mas há 

elementos que evidenciam a influência helênica. A imagem de Cleópatra aparece associada à 

Ísis, a deusa da criação. (Imagem 3, Anexo A) 

Com frequência, imagens e relevos dedicados ou que fazem referência à deusa Ísis 

mostram a figura feminina com uma serpente enrolada no braço, neste caso, o suposto meio 

de suicídio da rainha (a serpente) reforçam a identificação de Cleópatra à divindade. A rainha 

aparece ao lado do filho portando na cabeça uma coroa, a coifa de Ísis. (SCHWENTZEL, 

2009: 75) Os símbolos de referência, como o diadema helenístico, o uraeus (serpente 

faraônica) permitem verificar a relação com o período ptolomaico. Cesário, co-regente, 

aparece com a coroa dupla, representando o poder do soberano sobre o Alto e o Baixo Egito. 

O sincretismo religioso também permitiu que imagem da rainha e seu filho fossem 

relacionados à Afrodite e Eros, deuses cultuados em Roma. (SCHWENTZEL, 2009: 83) 

 Ainda em 44 a.C., morre Ptolomeu XIV, de acordo com autores como Porfírio e Flávio 

Josefo, envenenado a mando de Cleópatra, que em seguida declara Cesário rei do Egito, 

tornando-se ela sua regente. De acordo com Pilar Rivero, dois aspectos principais conduziram 

medidas políticas de Cleópatra VII durante o seu reinado: garantir a manutenção do poder e a 

continuidade de sua dinastia através de seus filhos e herdeiros e ampliar o território do Egito, 

sobretudo, através de alianças com Roma. ((RIVERO, 2003, 100) Em 43 a.C. é formado o 

triunvirato, o controle de Roma é então dividido entre Otávio (território ocidental), Marco 

Antônio (províncias orientais), general de César, e Lépido (África). Essa é a segunda divisão 

do território entre os triúnviros, mas não demora muito para que a rivalidade entre os dois 

primeiros se intensifique. Lépido, de origem aristocrática, não representa uma figura forte 

politicamente e logo seria destituído e exilado. (STUTTARD; MOORHEAD, 2012: 81).  

 Nesse período, em sua obra Philippicae, Cícero discorre contra Antônio em 14 

discursos, afirmando a inaptidão política do general. Pouco depois o escritor, partidário dos 

cesaricidas, é assassinado. No ano seguinte, Brutus e Cássio são derrotados em Philippi e 

ambos são executados pela morte de Júlio César.  
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 Em 41 a.C. Antônio vai à Síria recolher tributos e envia um mensageiro à Alexandria e 

convoca Cleópatra a Tarso, na Cilícia (sudeste da atual Turquia). De acordo com Plutarco, ela 

zombou de seu chamado, demorando ao máximo para atendê-lo. Sua embarcação subiu o 

curso do rio Cidno, 

Ela navegou com tranqüilidade pelo Cidno, num navio cuja popa era de ouro, 

com velas de púrpura e remos de prata. O movimento dos remos era cadenciado ao 

som das flautas, que se combinava ao dos pífaros e das liras. Ela mesma, 

magnificamente enfeitada, como numa pintura de Afrodite, estava recostada num 

pavilhão de tecido de ouro. Jovens, vestidos como os pintores costumam representar 

o Cupido, estavam ao seu lado com leques, para refrescá-la. As mulheres, todas 

muito belas e vestidas como Nereidas e Cárites, estavam uma no leme, outras nos 

cordames. Às margens do rio, repletas de uma multidão imensa que acompanhava a 

rainha, chegava o perfume de aromatizantes que ardiam na embarcação. A cidade 

inteira acorreu para contemplar esse espetáculo extraordinário. Todo o povo, que 

estava na praça pública, saiu ao encontro dela. A tal ponto que Antônio, ocupado em 

administrar a justiça, ficou sozinho. E espalhou-se o boato de que Afrodite, para a 

felicidade da Ásia, vinha se divertir na casa de Dionísio. (Ant. 26.1) 

 

De acordo com Plínio (77 d.C.) em História Natural, sobre o episódio, 

Ela fez servir um jantar suntuoso [...] mas ordinário. Como Antônio 

zombasse dela e lhe pedisse conta de seus gastos, a rainha respondeu que aquilo era 

só um antepasto, que o jantar custaria o preço combinado e que ela comeria sozinha 

dez mil sestércios. Encomendou então o segundo serviço. Seguindo suas instruções, 

os serviçais depuseram diante dela um vaso repleto de um violento vinagre, cuja 

acidez dissolve pérolas. [...] Quando Antônio lhe perguntou o que ia fazer, ela tirou 

uma das pérolas, a mergulhou no vinagre e, quando esta se dissolveu, a engoliu. 

(Apud SCHWENTZEL, 2009, 108). 

 

A história, ainda que provavelmente inverídica ajuda a compor o imaginário sobre os 

banquetes e os excessos de Cleópatra e inspirou inúmeros artistas como Giambattista Tiepolo. 

No  século XVIII, compõe três obras referenciais sobre a rainha: O Banquete de Cleópatra 

(1742-43), O Banquete de Cleópatra e Antônio (1746) e O Encontro de Antônio e Cleópatra 

(1746). As pinturas compõem o ciclo de afrescos Histórias de Antônio e Cleópatra do 

Palazzo Labia.Tiepolo usa como referência o trecho da obra Histórias Naturais de Plínio 

acima citado.A Cleópatra do século XVII, num modelo de beleza ocidental, é loura e 

rechonchuda. (Imagens 4,5 e 6, Anexo A) 

A partir do episódio, Cleópatra e Antônio formam uma aliança que visava o benefício 

de ambos. Como apontam Stuttard e Moorhead (2012: 89), a romantização da rainha na 

historiografia tende a dar enfoque ao relacionamento amoroso com Antônio. Essa perspectiva 

enfraquece a figura da rainha como governante e a insere numa perspectiva misógina de 

sentimentos e paixões como algo inerente às mulheres. 

Além disso, é fundamentalmente, o caráter pernicioso conferido à Cleópatra que explica seu 

poder sobre Antônio e também sua derrota na batalha de Ácio, como na visão de Díon Cássio 
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(131), o triúnviro é descrito como “prisioneiro do amor por ela”. De acordo com ele, em 

História Romana, a rainha possuía vasta cultura e era agradável aos olhos. Incapaz de resistir 

a esses encantos Marco Antônio submeteu-se a suas vontades, o que o levou à ruína. 

 

[...] caído de amores por Cleópatra, que havia visto na Cilícia, ele não teve mais 

nenhum cuidado com a honra, tornou-se o escravo da egípcia e dedicou todo o tempo a seu 

amor. Essa paixão o fez cometer muitos atos insensatos [...] até ser completamente 

aniquilado. (Apud SCHWENTZEL, 2009: 107) 

 

A liberdade sexual do romano seria aceitável, desde que seus excessos não 

evidenciassem sua falta de autocontrole, o que fazia dele inapto como governante. Embora 

muito antes de seu envolvimento com a rainha, Antônio já fosse associado a Dionísio ou 

Baco, pela sua predisposição a divertimentos banais, o modo de vida dois repleto de excessos 

em festas e orgias reiterava sua submissão a ela exposta pela propaganda dos opositores. 

(SCHWENTZEL, 2009: 78) A literatura demonstra que, na opinião pública, cada vez mais ele 

cedia a suas emoções e era manipulado pela rainha. Assim, se tornava fraco, pois homem que 

permitisse ser governado por uma mulher e por suas paixões era incapaz de ser um líder.  

Após a morte de Fúlvia, esposa de Antônio, o triúnviro se casa com a irmã de Otávio, 

Otávia, a fim de amenizar as disparidades políticas. Ainda em 40 a.C., Cleópatra dá a luz aos 

gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. Antônio permaneceria os dois anos seguintes 

com Otávia em Atenas. (STUTTARD; MOORHEAD, 2012: 8).  

 Nos dois anos que precederam a Batalha de Ácio, Otávio empreende sua a propaganda 

difamatória e, a partir de denúncias em público, procura denegrir Antônio frente ao povo 

romano. Em 37 a.C. Cleópatra e Antônio se reúnem na Antióquia, o que gera denúncias feitas 

ao Senado por Otávio referente às Doações de Alexandria. Na cerimônia realizada no ginásio 

de Alexandria se inicia o "Segundo Império dos Ptolomeus" reforçando simbolicamente o 

poder de Cleópatra, Antônio, Cesário e os três filhos do casal: Alexandre-Hélio, Cleópatra-

Selene e Ptolomeu Filadelfo. Nessa data Antônio cede ao Egito territórios de Roma como a 

Fenícia, a Coele Síria, o Chipre e parte da Cilicia. (RIVERO, 2003, 102)No ano seguinte, 

Antônio parte em campanhas na Armênia e na Pártia. Enquanto isso nasce Antônia, filha do 

general e Otávia.  

 O testamento de Antônio foi outro documento apresentado ao Senado como prova de 

que o triúnviro era submisso à egípcia. Nele constava o desejo de Antônio de ser sepultado no 

Egito, junto a à Cleópatra. Dessa maneira, para dos romanos, Antônio abandonava Roma e 
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seu povo e submetia-se à estrangeira. Essa prova atestava uma perspectiva que Otávio já 

tivera êxito em difundir, de que o desafortunado Antônio sucumbira de amor pela rainha, e 

ela, tão somente, era a responsável e culpada. Antônio é um herói com fraquezas que se deixa 

destruir pela gananciosa e astuta rainha. Perante ela, ele tornou-se um fraco.   

 Em 34 a. C. Marco Antônio derrota Artavasdes na Armênia, em seguida, com seu 

exército, ruma à Ásia Menor. Em 32 se divorcia de Otávia e no ano seguinte Otávio cruza o 

Mar Adriático e ocupa Mikalitzi. Antônio e Cleópatra vão para Ácio. Durante a batalha, o 

navio de Cleópatra abandona o conflito e Marco Antônio a segue. As tropas que não são 

vencidas em batalha se rendem a Otávio e ao general Agripa. (RIVERO, 2003, 107)No ano 

seguinte, Antônio se suicida após embate com Otávio em Alexandria. Em seguida Cleópatra 

se suicida em 13 de Agosto do ano 30 a.C.  

 Nas Odes, Horácio apresenta o nascimento do mito fundador do império que Otávio 

almejava construir perante a opinião romana. Cleópatra é, em sua obra, um monstrum fatale, 

perigosa por sua feminilidade perversa que poderia arruinar Roma e seu Império e ao mesmo 

tempo fraca por ser uma mulher uma. Embora Horácio compactue da perspectiva romana 

acerca da rainha, ele demonstra admiração pelo suicídio, que teria sido cometido através da 

picada de serpentes venenosas. 

Querendo morrer mais nobremente, ela não teve o medo das mulheres diante 

da espada e não buscou alcançar, com sua frota ligeira, praias escondidas; ousou 

olhar com a face serena seu palácio vencido e, corajosa, tocou serpentes irritadas 

para que seu corpo absorvesse o negro veneno, a vontade de morrer tornando-a mais 

intrépida; não quis que embarcações cruéis a conduzissem a um orgulhoso triunfo 

[de Otávio], ela, a grande dama destronada.(Odes, I, XXXVII, 25-29) 

 

   O texto de Plutarco narra a comoção e o lamento de Cleópatra no túmulo de Antônio. 

Após a morte do general, ela teria optado pela morte. Sobre o evento, Plutarco informa que, 

Enquanto jantava, chegou um homem do campo trazendo um cesto. Os 

guardas perguntaram-lhe o que trazia e, esse homem descobriu o cesto, afastou as 

folha, mostrando que estava cheio de figos. (...) Depois que Cleópatra jantou, ela 

pegou suas tábulas, onde escreveu uma carta, a selou e a enviou a César. A seguir, 

mandou sair todos os que estavam nos seus aposentos, com exceção de duas 

mulheres, e fechou a porta. Assim que César abriu a carta, as súplicas vivas e 

tocantes que Cleópatra lhe dirigia, pedindo-lhe para ser enterrada junto a Antônio, 

fizeram-no compreender do que se tratava. (Ant., 85.1) 

 

Os escritos de Estrabão trazem essa e outras hipóteses sobre o suicídio, 

Trouxeram a Cleópatra, dizem, uma serpente escondida sobre figos cobertos 

de folhas (...) e apresentou o braço nu à serpente. Outros afirmam que ela guardava 

essa serpente num vaso e que o animal, irritado ao ser provocado com um fuso de 

outro, lançou-se contra ela e a picou no braço. Mas nada se sabe ao certo, em 

realidade, sobre o tipo da morte. Correram boatos de que ela sempre tivera veneno 

escondido numa agulha oca que trazia nos cabelos, mas não se viu em seu corpo 

nem mancha, nem traços de veneno [...] (Apud SCHWENTZEL, 2009: 66). 
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De acordo com Jean Bingen, o aspecto da perversidade através da feminilidade se 

desenvolveu durante séculos na literatura e na pintura e pode ser evidenciado na semiótica de 

seu corpo, uma mulher retratada como sedutora e depravada que perdeu seu reino em 

confronto com a virtu de Otávio. (Imagem 07, Anexo A)  

Descreve Flávio Josefo,  

Seu desejo de riquezas era tão grande que tudo lhe parecia permitido para 

adquiri-las. Sua ambição era tão desmedida que mandou aprisionar o irmão, de 

quinze anos, a quem o reino pertencia, e obteve de Antônio que Arsínoe, sua irmã, 

fosse morta quando estava em Éfeso, no santuário de Artemis. Cleópatra não temia 

violar a santidade dos templos, dos túmulos e dos asilos quando deles esperava 

poder tirar dinheiro. Não tinha o menor escrúpulo de cometer sacrilégios quando lhe 

fossem úteis. Não via nenhuma diferença entre o que era sagrado e o que era profano 

quando se tratava do seu interesse. Não hesitava em calcar aos pesa justiça, se podia 

obter alguma vantagem nisso. E todos os tesouros da terra não teriam sido 

suficientes para satisfazer essa rainha suntuosa e voluptuosa. (Apud SCHWENTZEL 

2009, p.102) 

 

 Para Jean Bingen (2004, 35) não se pode atribuir à Antiguidade a perspectiva de que 

seu comportamento fosse escandaloso e imoral, o que talvez possa ser atribuído à ótica cristã. 

Durante a Idade Média, o suicídio da rainha, quando exaltado, simboliza o sacrifício e a 

renúncia e, não raro, como perceptível nas representações do suicídio de Cleópatra, remetem à 

sedução e ao sofrimento, características consideradas femininas. (Imagem 8, Anexos) A cena 

do suicídio é a mais recorrente nas representações da rainha. De fato, acerca das 

representações medievais, Cäsar Menz,afirma que “uma reputação funesta acompanharia a 

rainha até a Renascença”. (2004: 9)   

O que mais escandalizava Roma era o fato de que Cleópatra estava no comando do 

Egito, o que não era permitido no sistema patriarcal romano. (BAKOS; BALTHAZAR, 2010: 

5) Uma mulher como a soberana era a expressão mais nítida contra a tradição republicana 

romana na qual as mulheres desempenhavam papeis específicos, sempre em submissão ao 

homem. Diferentemente de Alexandria, em Roma, os homens (pai, irmão ou marido) 

tutoravam a vida das mulheres, seja no tramite de casamentos ou em transações comerciais. O 

que não implica, necessariamente, na ideia de uma completa submissão feminina em Roma. 

De fato, as mulheres conseguiam driblar as estruturas sociais e alcançar autonomia. 

Entretanto, essa mobilidade é cerceada pela posição predominante do masculino. Nesse 

sentido, a mulher poderia ocupar espaços privilegiados e de destaque, porém jamais o lugar 

do homem. (BAKOS, 2005: 8) 

Xenofonte (Oikonomikós) e Platão (Rép.) discorrem acerca da participação das 

mulheres no funcionamento das polis no século IV a. C. quando, devido às guerras, as 

mulheres precisam assumir papeis políticos mais ativos. Trata-se de medidas emergenciais 
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expressas na dinâmica de homens e mulheres em consonância, até que a ordem possa ser 

reestabelecida.  

Na obra de Plutarco a representação do feminino a partir do seu ideal caracterizado pela 

mulher romana no papel de esposa subserviente e mãe; e o seu oposto, no qual se insere 

Cleópatra. Plutarco apresenta um discurso “embebido de uma moral, acerca dos sujeitos 

femininos, definida muito antes de sua época”. (BAKOS, 2005: 9) Assim como perceptível na 

obra de Xenofonte, a mulher ideal ou virtuosa é, no âmbito familiar, submissa e obediente ao 

homem. Já na esfera sociopolítica, apenas o homem é considerado cidadão, a quem cabe o 

exercício da política. Sob essa ótica, Cleópatra teria subvertido explicitamente a moral sexual 

de seu tempo. Como governante e amante, de Júlio César ou de Marco Antônio, ela não está 

submetida a ninguém. Essa autonomia caberia a um homem, portanto, ela ocupava um papel 

que jamais desempenharia em Roma.  

As disputas entre Antônio e Otávio foram expressas nas obras de muitos autores na 

tentativa de restaurar as virtudes romanas, representadas por Otávio, em oposição ao feminino 

e ao estrangeiro simbolizados no poder de Cleópatra. Embora a  propaganda de Augusto 

objetivasse a crítica a Antônio, era centrada na depreciação da figura da rainha. Na busca por 

apoio popular Otávio e seus partidários procuravam legitimar o ataque à egípcia e enfraquecer 

a imagem Marco Antônio, cuja relevância, muitas vezes, foi minimizada. Sob a ótica da 

propaganda o poder de Cleópatra consistia num perigo à estabilidade romana. Era uma 

ameaça, também, à formação de império oriental no Egito.  

Concomitantemente, apresenta-se uma visão estereotipada do estrangeiro em si, no 

caso, do Egito, personificado na figura de Cleópatra. Classificar a rainha e seu povo como 

bárbaros e libidinosos e, portanto, inferiores a Roma, é também declarar a superioridade 

ocidental. (SHOHAT, 2004: 23) A campanha difamatória é bem sucedida porque sistemática 

na sua crítica: reiteram-se aspectos do Egito para reforçar seu caráter negativo. Denegria-se a 

religião egípcia pelo aspecto zoomórfico dos deuses cultuados. Propércio (Apud, 

SCHWENTZEL, 2009: 39) descreve “Anúbis, o que gane o guardião com cabeça de chacal 

do mundo dos mortos egípcio”. O que se mostrava útil até mesmo para desumanizar os 

egípcios e os povos orientais que, selvagens e primitivos, adoravam bestas. A indumentária 

era tida como exótica e feminina enquanto as tradições eram inferiorizadas para reforçar as 

diferenças entre Egito e Roma. (SCHWENTZEL, BAKOS, 2005, 2009) Esses elementos 

apresentam um discurso que coaduna com uma tradição de superioridade ocidental pautada na 

feminilização e, consequente fragilização do Oriente. Assim, o que garante a plausibilidade da 

propaganda de Otávio é seu embasamento em arquétipos e estereótipos já vinculados à rainha 
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e sua cultura (HUGES-HALLET, 2005:78)  

Quando Otávio, que em 27 a.C. Otávio receberia o título de Augusto, derrota Cleópatra, 

ele assume completamente o controle do Egito e inicia um projeto de construção de uma 

memória. Na Eneida, por ele encomendada, Virgílio faz uma epopéia que canta as origens 

gloriosas de Roma e do império e pode ser entendida como a "história poética" de Roma. A 

obra fica inacabada com a morte de Virgílio em 19 a.C., onze anos após a morte de Cleópatra, 

e no mesmo ano é publicada pela primeira vez. (BAINES, 2004: 31) Escreve sobre 

anteconditam urbem (antes da formação da cidade) ao abordar o mito de fundação de Roma 

com o herói troiano Enéias.  

A menção sobre Cleópatra aparece capítulo VIII e delimita-se à batalha de Ácio, cuja 

cena é descrita como gravada no escudo de Enéias. (Eneida 8.671, trad. de Carlos Alberto 

Nunes) Há escritores que defendem que ela também apareça subjetivamente em aspectos da 

personagem Dido, rainha de Cartago, que, apaixonada e desesperada, se suicida após partida 

de Enéias. (HUGHES-HALLET, 2005:107) Dido é, à semelhança de Cleópatra, uma rainha 

oriental que desvia o herói virtuoso de sua gloriosa trajetória predestinada pelos deuses. 

Enéias encarna as virtudes romanas ao não submeter-se à Dido. Já Marco Antônio, pela falta 

de virtudes, é incapaz de desvencilhar-se da rainha e por isso, tem um fim trágico. 

A propaganda de Augusto obteve êxito em difamar Cleópatra e Marco Antônio frente 

ao povo romano. Além disso, seu projeto de uma literatura que narrasse o surgimento de 

Roma e do Império também serviu ao propósito de difamação de seus opositores. As verdades 

e exageros associados à figura da rainha perpetraram o imaginário, tornando-a uma das 

personagens mais atrativas da Antiguidade. A construção de mitos tornou a imagem de 

Cleópatra recorrente nas obras de artistas escritores, poetas e cineastas, o que permitiu que ela 

se imortalizasse como uma das mais notáveis mulheres de seu tempo.  

Sobre essas premissas paira também, a ideia de um oriente feminilizado, místico e 

erotizado, aspectos que se perpetuariam nas representações da rainha no ocidente, inclusive 

no cinema. De acordo com Robert Stam e Ella Shohat (2006: 45), configurações políticas, e 

não necessariamente geográficas delimitam o que é ocidental e oriental. Nesse sentido, uma 

longa tradição de superioridade ocidental tende a descaracterizar o Egito Antigo e seus 

personagens. No próximo capítulo discute como as representações cinematográficas de 

Cleópatra até meados do século XX estavam inseridas nesse contexto. 
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CAPÍTULO II 

O CINEMA E A EGIPTOMANIA - FILMES SOBRE CLEÓPATRA (1899 - 1945) 
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2.1- A Instrumentalização do Filme na Representação Cinematográfica da 

Antiguidade  

 

 Inspiração de inúmeros artistas desde a sua morte, Cleópatra é uma imagem recorrente 

na iconografia ocidental. Na contemporaneidade, ela tornou-se também tema de filmes. Desde 

seu início, o cinema tem despertado o interesse de reproduzir na tela antigas civilizações 

(ROSENSTONE, 2010: 27). Ao constituir um discurso acerca do passado, o filme está, 

invariavelmente, conectado ao presente. Tal fator é perceptível também nos filmes históricos 

e nas biopics (biografias pictóricas). 

Ao objetivar-se selecionar produções de Hollywood como fonte, entende-se que a 

indústria cinematográfica e a cultura ocidental estão impregnadas de uma visão de mundo que 

nasce pelo discurso eurocêntrico. (SHOHAT, 2004: 48) A temática da Antiguidade é bastante 

recorrente no cinema e os filmes históricos demandam atenção especial, pois, assim como a 

disciplina História, não são imparciais. O filme histórico é uma construção áudio-visual que 

apresenta uma perspectiva do presente acerca do passado.  

A História como campo de conhecimento, possui rigor teórico-metodológico que 

permite entender o passado. Embora alguns autores, como Robert A. Rosenstone (2010) 

defendam que o filme pode fornecer uma escrita fílmica da História, o cinema não tem o 

compromisso com a veracidade histórica e por isso deve ser entendido dentro de suas 

potencialidades e limitações. 

 Filmes históricos, épicos e biográficos estruturam-se no passado enquanto permanecem 

conectados ao presente, mas podem ser confundidas com o passado per se. Ainda que não 

literalmente, plateias assumem inadvertidamente os argumentos dos filmes para compor sua 

própria visão da História. Além disso, mesmo ao retratar o passado, o filme pode induzir 

deduções e concepções acerca de questões contemporâneas. 

 Desenvolver a capacidade de análise e visão crítica nos espectadores é uma tarefa 

necessária na atualidade, onde a mídia e as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

ocupam espaço e função social cada vez maior. Nesse sentido, como aponta Renato Mocellin 

(2009:51), no Brasil apenas recentemente pesquisas têm dado foco a uma educação para as 

mídias como o cinema, ou seja, a  necessidade de didaticamente incentivar um olhar crítico à 

produção midiática. 

 Consideradas as suas potencialidades na transmissão de mensagens, é amplamente 

admitida a eficácia do caráter didático do filme. Desde o advento da indústria 

cinematográfica, esse potencial didático tem sido explorado com objetivos políticos. Como 
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aponta Marc Ferro (2002, 52), à medida que estados totalitários reconheceram a eficácia do 

cinema como meio de comunicação e persuasão, filmes se tornaram instrumento político e 

cultural. Na Alemanha nazista, filmes como O Judeu Süss (1940), dirigido por Veit Harlan, 

um protegido de Joseph Goebbels, e financiado pelo Ministério da Propaganda do Reich, 

evidenciavam a efetividade estratégica do aparato midiático e propagandístico na 

disseminação do antissemitismo, enquanto afirmavam as premissas do nazismo a fim de 

doutrinar e manipular.  

 A capacidade de despertar um envolvimento emocional certamente influencia o 

espectador nesse processo. Para Ferro (1970, 14), o cinema desempenha uma função essencial 

na vida social e cultural. De acordo com Glaydson José da Silva e Sauloéber Tarsio de Souza 

(2003:06), 

O filme é um recurso particular e insubstituível que toma de assalto os 

indivíduos e suas razões, envolvendo-os na trama do real e promovendo, mesmo 

com os limites conhecidos, uma aproximação do público com a história e com o 

passado.  

 

A indústria hollywoodiana tem obtido êxito em criar mecanismos para atrair e despertar 

a atenção e a emoção do público através de efeitos sonoros e visuais. Além disso, consiste 

numa mídia de vasto alcance que dissemina, de forma bastante rápida, uma história pública de 

fácil assimilação. O filme é capaz de transmitir um conteúdo de maneira bem mais rápida e 

imersiva do que um livro, sobretudo, em comparação com a circulação do conteúdo 

acadêmico que é restrita  a  espaços reduzidos. 

Consolidado o mercado da indústria cinematográfica, é preciso pensar na importância 

de viabilizar às plateias ferramentas críticas para entender o filme como uma construção, com 

objetivos e capacidade de influenciar, capaz de propagar preconceitos e ideologias. É 

importante ressaltar, que não se considera o espectador um ser passivo frente ao discurso 

midiátio, pelo contrário, a reação à informação estimula a construção de um sentido próprio. 

No entanto, o olhar crítico pode ser desenvolvido a fim de garantir maior poder de 

questionamento ao observador. 

Mocellin (2009: 25) sugere que o estudo das ambiguidades das imagens dificulta 

leituras objetivas de fatos históricos, daí a pertinência de uma análise crítica do cinema como 

fonte que busque perceber seus projetos ideológicos. É preciso que o indivíduo tenha meios 

de pensar criticamente acerca das mídias, ciente de seu impacto sociocultural. Nesse sentido, 

produtos de entretenimento fácil podem ser manipulados e utilizados como veículos para 

alienação. De acordo com Almeida, o espectador educado pela televisão não espera ver no 

cinema algo para refletir, mas procura maniqueísmos, tramas simplificadas, ação, violência e 
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apelo sexual. (MOCELLIN Apud ALMEIDA, 2001: 30)  

A produção cinematográfica é capaz de revelar aspectos socioculturais do período em 

que foi realizada, ainda que o objetivo de seus realizadores seja a representação do passado, 

como o Egito Antigo. No que tange a análise dos filmes, Ferro em Cinema e História, 

defende que a produção cinematográfica compreende zonas psico-históricas que não podem 

ser atingidas na análise de documentos escritos. Assim evidencia e legitima o cinema 

enquanto base de análise, pois este consistiria na representação do imaginário, o qual é visto 

por Ferro como “motor da atividade humana”. (FERRO, 2001, 57)  

Para Eduardo Morettin (2007:39-64) acerca da teoria de Marc Ferro, as tensões internas 

de um filme vão além da manipulação da história oficial em oposição à contra-história. 

Assim, Morettin alerta para a complexidade da análise dos filmes históricos. 

Representações do passado na tela implicam a associação entre a imagem presente e um 

objeto ausente, de acordo com a exploração do conceito de representação elaborada por Roger 

Chatier (1991).  A percepção do real, a partir da representação, é compartilhada por grupos 

sociais e está condicionada a elementos comuns a estes grupos. Assim, as representações 

legitimam interesses e perspectivas, além de afirmar o lugar social do grupo que a produziu. 

Ainda com base em Chartier, a prática social não pode ser dissociada da representação e 

implica constituição de uma identidade, além de intermediar a comunicação com outros 

grupos. 

A análise do Discurso é um campo da linguística que visa perceber construções 

ideológicas em enunciados que compõem os discursos. A Análise do Discurso permite 

problematizar o texto midiático e a ideologia que o envolve. De acordo com teorias 

estruturalistas um texto pode ser analisado por si só, sem interferências externas, a partir da 

decomposição de suas partes. A Análise do Discurso, que surge na década de 1960, explorada 

por Michel Foucault(1998), refuta a teoria estruturalista à medida que relaciona linguagem, 

discurso e ideologia. Nesse sentido são considerados aspectos discursivos e simbólicos da 

vida sociocultural. Assim, 

(...) o discurso é a materialização da ideologia (já que todo enunciado é produzido 

dentro de uma ideologia, da qual não pode ser separado); nesta perspectiva, o discurso não 

pertence ao indivíduo, mas é uma prática social e deve ser analisado dentro de seu contexto 

histórico-social. (MOCELLIN, 2007: 56) 

 

Para Foucault (1998), o discurso consiste num conjunto de enunciados que estão 

pautados em determinada ideologia e constitui uma prática que provém dos saberes e da 

necessidade de articulação como práticas não discursivas. Há aspectos a serem considerados a 

respeito da formação do discurso. Sua produção “é controlada, selecionada, organizada e 
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redistribuída por certo número de procedimentos”. O discurso é também gerador de poder e a 

partir desses procedimentos, garante a manutenção do poder. 

Como aborda Maria Alice Silva (2008: 23), Foucault desenvolveu um conjunto de 

regras por meio das quais é possível determinar os elementos que compõem o que conceituou 

“formação discursiva”. Os objetos que transformam o discurso num espaço comum 

discursivo; os conceitos, que transformam o campo discursivo; temas e teorias e os tipos de 

enunciação. A enunciação é a emissão de um conjunto de signos e é produzida pela interação 

de indivíduos socialmente organizados. Ao contrário do enunciado, que pode se repetir, a 

enunciação é marcada pela singularidade. 

A análise do discurso compreende nas balizas utilizadas no presente trabalho para a 

análise dos filmes selecionados. De acordo com Said, há uma coerência singular e 

sistematizada entre a experiência cultural americana, francesa e britânica. Os Estados Unidos 

despontam como império no século XIX, porém, é, sobretudo, na segunda metade do século 

XX, após a descolonização dos impérios britânico e francês que se estabelecem como uma 

superpotência. Pretende-se situar o cinema como instrumento ideológico nessa construção 

hegemônica de império e a relação com o estudo da Antiguidade, expresso na figura de 

Cleópatra. 

 

2.2 – A Egiptomania na composição de imagens orientalistas do passado  

 

O cinema, de acordo com Robert Rosenstone (2010), foi entendido desde seu início no 

final do século XIX como uma máquina para ver o passado. Nesse sentido, a temática da 

Antiguidade tem sido recorrente em produções cinematográficas dos grandes circuitos 

comerciais, como Hollywood. 

No caso da representação da Grécia e do Egito Antigo, de acordo com Jeffrey Richards 

(2008, 133) são dois temas menos abordados em Hollywood se comparados às representações 

bíblicas e do Império Romano. Para o autor, os épicos romanos possuem mais apelo junto à 

audiência por incluir o cristianismo; e os épicos bíblicos, por abordar os judeus e a luta contra 

a tirania. Sob essa perspectiva, Grécia e Egito, que mostravam exclusivamente sociedades 

pagãs, apresentariam poucos elementos com os quais o público podia se identificar. Um tabu 

nos anos 1950, a sexualidade grega, centrada em relações homoeróticas entre homens mais 

velhos e os jovens, era totalmente reprimida na apropriação do cinema de acordo com 
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Richards. 

No entanto, dois temas eram exceção: Alexandre, o Grande e a Guerra de Tróia.
2
 

Embora no início do século XX já estivesse bem fundamentado o discurso da Grécia como a 

origem do mundo ocidental, a indústria americana demonstrava mais interesse em representar 

grandes impérios, numa analogia aos impérios contemporâneos.  

Contudo, Richard é enfático ao desconsiderar elementos dinâmicos do cinema como a 

capacidade de prover alegorias que conectam presente e passado de forma subjetiva. Assim, 

defende-se que, no conteúdo do implícito do filme, muitas vezes é possível perceber a 

interlocução com o contexto vigente.  

Além disso, o levantamento das fontes filmográficas permite propor uma reflexão a 

respeito do uso da imagem de Cleópatra e do Egito no cinema. Neste caso, poderiam evocar 

um passado e terra distantes ou mesmo fazer menção a questões atuais a partir da escolha de 

elementos na composição do passado. O modo de agir e pensar das personagens, os valores 

questionados e exaltados no filme e a forma como os elementos  visuais são elaborados e 

organizados no enquadramento da tela são apenas alguns dos fatores que permitem perceber o 

elo entre o passado remoto e a atualidade. 

Para Bob Brier (2013) os motivos pelos quais o Egito Antigo desperta  o interesse e a 

curiosidade do público ainda hoje são diversos. De acordo com ele, a temática referencial dos 

antigos egípcios fornece uma forma de escapismo frente à mitificação do passado. Assim, a 

terra dos faraós é algo distante e exótico que surpreende por causa de suas peculiaridades e 

distinções com o presente.  

Ainda para Brier (2013: 08). o escapismo funciona, sobretudo, nas distintas formas de 

entender e lidar com a morte e a posteridade. Dessa maneira, nas múmias, por exemplo, a 

morte e as práticas mortuárias não representam a finitude da vida, mas uma forma de 

conhecer outros povos e culturas. Demonstram a preservação do corpo e, portanto, da 

existência, após a morte. A materialidade dos corpos e dos elementos funerários que os 

protegem faz com que na modernidade, indivíduos que viveram na Antiguidade ainda existam 

e possam ser "conhecidos". Isso leva a crer que ao menos em um objetivo os antigos egípcios 

obtiveram êxito na vida após a morte.  Como sugere a inscrição presente em um obelisco 

                                                 

 

2
 Sobre estes temas, há duas produções cinematográficas recentes: Alexandre (2004) de Oliver Stone e 

Troia (2004) de Wolfgang Pettersen. Ver: MOCELLIN, Renato. "Ressurreições Luminosas - cinema, história e 

escola: análise do discurso em épicos hollywoodianos sob a perspectiva do letramento midiático", 2009. 138 f. 

Dissertação – Universidade Federal do Paraná, 2009. 
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alexandrino, hoje em Londres, "To say the name of the dead is to make him live again" (Apud 

BRIER, 2010: 13). 
3
 

De acordo com Raquel dos Santos Funari (2004), o apogeu do interesse do Ocidente no 

Egito, com a cisão entre os conceitos de egiptologia e egiptomania, deu-se no século XIX, a 

partir das práticas do imperialismo europeu. Se, por um lado, a contribuição egípcia na 

formação da civilização grega caiu no ostracismo, devido à perspectiva eurocêntrica, por 

outro lado, a expansão imperialista francesa, já no final do século XVIII, impulsionou o 

interesse ocidental no Egito Antigo, o que incentivou inúmeras descobertas. É possível 

demarcar a expedição napoleônica no Egito (1798-1801) e a decifração da Pedra de Rosetta 

(1822) como os dois marcos principais na “redescoberta” do Egito. A investida napoleônica 

tinha uma proposta política de expansão contra o domínio inglês na Índia, porém, há, também, 

a intenção de realizar uma empreitada científica de descrição do Vale do Nilo. A fundação do 

Instituto Nacional do Egito (1798) e a comitiva multidisciplinar de estudiosos que 

acompanhou a expedição impulsionaram o estudo e a apreciação da civilização egípcia, 

difundidos através da egiptologia, egiptofilia e egiptomania.  

De acordo com Jean Marcel Humbert (1993), a egiptomania consiste no empréstimo de 

elementos que são trazidos ao presente por um sem fim de usos (cópia e recriação de formas). 

A egiptomania advém do fascínio pelo Egito que estimula a apropriação e resignificação de 

elementos que remetam à civilização egípcia. Enquanto a egiptologia, ciência que estuda os 

traços da cultura egípcia, evidencia que esse interesse pelo Egito Antigo é ainda presente no 

meio acadêmico, as práticas de egiptomania expõem que a sociedade não só mantém o olhar 

para o passado, como também se apropria de ícones históricos atribuindo-lhes novos 

significados à sua maneira, e de forma que tais aspectos passam a compor a sua realidade. 

Como analisa Margaret Bakos, 

As experiências de egiptomania serviram para atiçar, alimentar, renovar a ancestral 

chama da paixão dos ocidentais por aquilo o que, a seus olhos era fascinante: o exótico 

oriente antigo que, desde o século IV a.C., com a conquista do Egito por Alexandre da 

Macedônia despertava a curiosidade. (BAKOS, 2003:04) 

 

De acordo com Bob Brier, de fato, as práticas de egiptomania são estimuladas pela 

                                                 

 

3
 “Dizer o nome dos mortos é trazê-los de volta à vida” em tradução livre. O obelisco deixou o Egito com 

os esforços dos irmãos Dixonno ano em que acontece a abertura do Canal de Suez. Tal fato que se deu no 42º 

ano do reinado da rainha Vitória impulsionaria de maneira significativa a egiptomania na Inglaterra vitoriana. O 

navio que realizou essa empreitada foi chamado Cleópatra e o próprio obelisco foi Cleopatra's needle (Agulha 

de Cleópatra), mesmo que tenha sido construído durante o reinado de Tutmosis III, mais de 1400 anos antes de 

Cleópatra. Doze anos depois, em 1882, é estabelecido o protetorado britânico no Egito. (MILLES, 2011:178) 
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egiptologia, sobretudo, por descobertas arqueológicas que constamente tornam públicas novas 

informações e registros oriundos da civilização egípcia. (BRIER, 2013: 187) 

 O interesse do Ocidente pelo o Egito Antigo pode ser percebido tanto na egiptologia, 

expresso nas inúmeras pesquisas e escavações, além das muitas coleções permanentes e 

exposições temporárias de grandes museus como o Museu do Louvre e o Museu Britânico, 

que atraem diariamente milhares de visitantes, quanto na egiptomania, evidenciada na 

apropriação de ícones e sua resignificação como produto de inúmeras formas.  

No que compete à egiptomania, Cleópatra é um tema consolidado e amplamente 

difundido. Em alusão à mítica vida e beleza da rainha produtos como cigarros, cosméticos, 

joias e roupas são apenas alguns dos muitos que já recorreram a sua imagem como estratégia 

de venda. 

Margaret Milles (2011:173) credita à egiptomania o sucesso da comercialização de 

produtos cuja imagem era relacionada à figura de Cleópatra. Há a tentativa de identificar-se 

com a rainha, e esta relação cruza limites entre passado e presente, através da familiaridade e 

da domesticação da cultura egípcia. Assim, o conhecimento sobre o Egito é apropriado e 

adaptado para moldar-se às concepções de gênero e sexualidade na contemporaneidade.  

(Imagens 09 e 10, Anexo A) 

É vasta a produção cinematográfica ocidental referente à Cleópatra. Muitos deles 

tornaram-se emblemáticos por se tratarem de produções grandiosas que reafirmam os mitos 

envolvendo a imagem da rainha dentro e fora das telas. (HUGHES-HALLET, 2004: 381)  

De acordo com Ella Shohat, a partir de uma representação romântica e estática do 

passado, o cinema rejeitou discussões contemporâneas envolvendo as reivindicações 

identitárias de povos oprimidos pelo colonialismo. (SHOHAT, 2004: 15) Dessa maneira, 

elementos iconográficos foram apropriados e resignificados para compor, senão perpetuar, 

imagens de um Oriente esterotipado.  

Para Shohat (2004: 23), a insistência na branquitude de Cleópatra sugere uma afirmativa 

de uma rainha de origens gregas e de traços ocidentais, o que evidencia um debate acerca da 

sua etnia na discussão de diferentes perspectivas que são adotadas com o propósito de 

legitimar discursos ideológicos presentes, entrementes, na historiografia.  

 

2.3 – Cleópatra nos Filmes – Um breve balanço 

 

É difícil precisar quantas produções midiáticas, como o cinema, a televisão e a internet, 

já recorreram à imagem de Cleópatra. A partir de um levantamento de dados, procurou-se 
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perceber em que medida a rainha egípcia é evocada na indústria cinematográfica. Admitida o 

vasto numero de apropriações de sua imagem, foi necessário estabelecer alguns critérios 

norteadores. Primeiramente, circunscreveu-se à coleta dos dados aos filmes, longa-metragem, 

cuja temática principal é vida de Cleópatra. Estão contabilizados filmes produzidos para o 

cinema e para a televisão. Episódios especiais de seriados e desenhos animados foram 

excluídos da contagem.  Também foram excluídos os documentários produzidos dentro da 

temática. 

A pesquisa por dados foi feita a partir de websites especializados em filmes (como o 

imbd.com e o egyptianfilmwebsite.com) e na literatura especializada.
4
 O levantamento 

permitiu, a partir dos critérios supracitados, a seleção de 92 filmes (Anexo B).  Do total de 

filmes pode-se levantar os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4
 WENZEL, Diana. Kleopatra im Film. Eine Königin Ägyptens als Sinnbild für orientalische Kultur. Remsheid, 

2005. 

 Número de Filmes por País ( decrescente) 

Estados Unidos 36 

França  14 

Reino Unido 12 

Itália 7 

Alemanha 7 

Egito 5 

Brasil 3 

Espanha 3 

Japão 2 

Romênia 2 

Síria 1 

Marrocos 1 

Suécia 1 

Grécia 1 

México 1 

Suíça 1 

República Tcheca 1 

Países Baixos 1 

Número de Filmes 

por Década 

1890 1 

1900 4 

1910 8 

1920 7 

1930 3 

1940 4 

1950 7 

1960 14 

1970 9 

1980 10 

1990 5 

2000 12 

2010 6 

 

Tabela 2 (Ao lado) – Divisão dos filmes 

países produtores. 

Tabela 1 (acima) – Número de Filmes 

sobre Cleópatra – Divisão por décadas 
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A análise dos filmes encontrados permite perceber que a década com mais filmez 

produzidos foi em 1960, seguida pelos anos 2000 e pelos anos 1980.  A produção de filmes 

sobre Cleópatra foi do início do cinema entre 1890 e 1910 e entre os anos 1930 e 1940. 

Geograficamente, o mais número de películas foram produzidas em três países: Estados 

Unidos, Reino Unido e França. Há vários países nos quais apenas um filme foi produzido.  

Ainda que o levantamento não permita  conhecer o número total de referências a Cleópatra no 

cinema e na televisão, percebe-se grandes potências imperialistas têm produzido um número 

significamente maior de filmes referente à Cleópatra. Mesmo considerando que vários filmes 

são co-produzidos entre estes países. Essa recorrência pode ser explicada se inserida no 

contexto colonialista de apropriação de elementos do Egito Antigo e sua reprodução. Além da 

herança imperialista, os  maiores produtores se circunscrevem como países onde a indústria 

cinematográfica é amplamente desenvolvida. 

 

2.3 - O fascínio do cinema por Cleópatra – discussão de algumas películas 

 

2.4.1 – Cleópatra (1917) de J. Gordon Edwards 

 

 A apropriação cinematográfica da rainha no Ocidente tem na indústria hollywoodiana a 

sua maior expoente. Pouco tempo após a invenção do cinematógrafo em 1896, o cinema 

apropriou-se da imagem de Cleópatra. O primeiro filme a representá-la, Cleópatra (1899),foi 

um curta-metragem de dois minutos dirigido por Georges Meliès, considerado um dos 

precursores do cinema e o primeiro especialista em efeitos visuais. As imagens, perdidas 

durante 70 anos, foram encontradas em um depósito secreto em 2005, mas estes registros 

permanecem indisponíveis ao público.
5
 Na narrativa do curta, a tumba de Cleópatra é 

profanada e sua múmia trazida de volta à vida por um homem maligno. (FIETE, 2004:307) 

Procurou-se analisar mais detidamente as produções que mais se enquadravam no 

gênero épico histórico. Três obras referenciais são Cleópatra (1917) de J. Gordon Edwards, 

com Theda Bara; Cleópatra (1934) de Cecil B. DeMille, com Claudete Colbert e César e 

Cleópatra(1945) de Gabriel Pascal com Viven Leigh. 

 Uma das mais icônicas produções cinematográficas sobre a rainha é Cleópatra (1917) 

                                                 

 

5
De acordo com o site da Associação Francesa de Diretores da Fotografia Cinematográfica (Association 

Française des Directeurs de la Photographie Cinématographique). Fonte: http://www.afcinema.com/Cleopatre-

de-Georges-Melies-retrouve.html?lang=fr 

http://www.afcinema.com/Cleopatre-de-Georges-Melies-retrouve.html?lang=fr
http://www.afcinema.com/Cleopatre-de-Georges-Melies-retrouve.html?lang=fr
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de J. Gordon Edwards. Uma opulenta produção, para os padrões do início do século, o filme 

foi produzido pela Fox e estrelado por Theda Bara, atriz que inaugura o estilo vamp no 

cinema. (FIETE, 2004:310)   

 A profusão de recursos permitiu uma rica ambientação cenográfica, com a construção 

de interiores ricamente adornados com símbolos egípcios como pirâmides, esfinges e 

obeliscos. Os luxuosos cenários também foram ricamente adornados com enormes tapecarias 

e cortinas, além jarros metálicos e vasos canópicos, colunas e paredes com imagens de 

hieróglifos, flores de lótus, deuses e faraós. Nessa composição do Egito de Cleópatra, não 

livre de anacronismos, o Oriente representado é um rico e exótico local repleto de mistérios 

que admite prazeres e paixões. (Imagens 11 e 12, Anexo A) 

 Notadamente produzido a base de excessos, o filme contava com cerca de cinco mil 

figurantes, dois mil cavalos, além de inúmeros figurinos, sempre complexos e extravagantes. 

(RICHARDS, 2008: 49) Adereços como penas de pavão, grandes capas de veludo e pérolas 

sao largamente utilizados em conjuntos com colares, coroas, braceletes e adornos com 

formato de serpentes e pirâmides. O figurino da protagonista remete à morte de Cleopatra, 

através de acessórios metálicos com formato de serpentes em torno dos seios, dos pulsos e do 

calcanhar da personagem. (Imagem 13, Anexo A) 

 Na década de 1930 o filme foi censurado por ser considerado obsceno e em 1937 foi 

destruído num incêndio nas propriedades da Fox Film Corporation em Nova Jersey. Neste 

fatídico evento 3/4 das produções lançadas pelo estúdio antes dos anos trinta foram 

consumidos pelas chamas. Estima-se que 75% das produções do cinema mudo estejam 

irremediavelmente perdidas, devido à escassa ou inexistente preocupação com a preservação 

dos registros e a composição dos filmes a base de nitrato, que é altamente inflamável.  Dos 

40 filmes estrelados por Bara, produzidos entre 1915 e 1919, só restam dois completos, A 

Fool There Was (1915, Frank Powell) e East Lynne (1916). (SOLOMON, 2011: 01) De 

Cleópatra(1917) restam não mais que breves trechos e algumas fotografias. O filme foi 

classificado pelo American Film Institute (AFI) um dos "Ten most wanted lost movies". 

(SHAHEEN, 2009:57)   

 Nos resquícios remanescentes percebe-se indícios de um overacting (exagero),  

marcado por atuações pouco sutis e pela pantomima, comumente tida como inerente ao 

cinema mudo. (AUMONT; MARIE, 2003: 219) Sabe-se que a edição final mostrava cenas 

bastante elaboradas, nas quais muitos detalhes passavam despercebidos já que o filme era 

preto e branco. As sessões do filme contavam com exibições eram acompanhadas de 

orquestras sinfônicas que, de forma elaborada, conferia maior dramaticidade à narrativa. A 
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consultoria histórica do filme ficou a encargo da própria protagonista que, a partir de uma 

pesquisa realizada no conservatorio do Departamento de Egiptologia do Metropolitan 

Museum of Art de Nova York, compôs sua personagem. 

 A Cleópatra de Bara é uma víbora exótica que devora os homens num Egito místico e 

erotizado. O figurino ousado, a maquiagem pesada e os adereços erotizaram a beleza da 

rainha e conferiam-lhe o ar malévolo e misterioso. De acordo com Carlos Gerbase (2008: 84), 

o contraste entre roupas, maquiagem e cabelos escuros e a palidez da pele clara das atrizes 

destacava a crueldade e o ar vampírico. Em alusão a uma estética vampírica, mas nem sempre 

literalmente, o vamp, com uma tônica fetichista, apresentava mulheres belas e perversas que 

seduziam homens apenas para levá-los à ruína. Atrizes vamp, como Theda Bara, Mita Naldi e 

Alla Nazimova, eram um contraponto às protagonistas femininas clássicas, virtuosas e frágeis 

donzelas de rosto limpo e feições delicadas como as representadas pelas atrizes Lilian Gish e 

Mary Pickford.  

 Para Annette Kuhn (1977: 409), o vamp é um esterótipo feminino que, por surgir no 

cinema mudo, é fortemente expresso na aparência das personagens a partir de elementos 

iconográficos: vestidos negros e reveladores, adereços com cobras e aranhas, unhas pontudas 

como garras e longos cigarros.  

De acordo com Kuhn, teorias feministas percebem que o vamp, pouco revela sobre as 

mulheres, mas expressa medos e desejos dos homens acerca delas. Assim, em oposição ao 

masculino, o feminino é representado como misterioso e enigmático, uma força a ser 

subjugada. A teórica Claire Johnston (1977) defende que o esterótipo da mulher vamp admite 

poucas variações e é fundamentado em mitos que classificam um "tipo feminino" que é 

basicamente imutável e atemporal. Essa tipificação aparece historicamente em vários 

contextos, como nas figuras bíblicas de Eva e Lilith, e argumenta que as mulheres são 

dominadas pelo apetite sexual e devem ser mantidas sob o controle masculino.  

 Este arquétipo feminino atrelado a vampiria tem início no século XIX com a 

disseminação do gênero literário romântico vampiresco envolvendo medos e superstições 

disseminadas na era vitoriana. (MELTON; HONICK, 2015:62) Admite-se que a primeira 

publicação seja The Vampyre de John Polidori, embora tenha sido primeiramente publicado 

em 1819 no periódico New Monthly Magazine com a autoria atribuída a Lord Byron. Na 

breve trama de horror, que relaciona elementos românticos e góticos, o vampiro é um 

aristocrata que vitima donzelas drenando o sangue de seus corpos, enquanto personifica 

antigas lendas exóticas. A obra influenciu vários escritos como Sharidan Le Fanu, Florence 

Marryat e Bram Stoker, cujo livro Dracula, publicado em 1897, popularizou o gênero 
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definitivamente. 

 No mesmo ano, o pintor Philip Burne-Jones exibe em Londres sua obra-prima A 

vampira (The Vampire), na qual, ma mulher fatal ao estilo de Cleópatra-Bara, contempla sua 

presa, um homem, aparentemente morto. Posteriormente, imagens de divulgação do filme A 

Fool There Was, imitariam a pintura. (Imagens 14 e 15, Anexo A)  

A pintura inspirou o poema homônimo de Rudyard Kipling, 

 

A fool there was and he made his prayer  

(Even as you or I!) 

To rag and a bone and a hank of hair, 

(We call her the woman who did not care), 

But the fool he called her his lady fair -  

(Even as you or I!) 

 

Oh, the years we waste and the tears we waste,  

And the work of our head and hand 

Belong to the woman who did not know 

(And now we know that she never could know) 

And did not understand! 

 

A fool there was and his goods he spent, 

(Even as you or I!) 

Honour and faith and a sure intent 

(And it wasn't the least what the lady meant), 

(Even as you or I!) 

 

 No poema, um homem apaixonado é reduzido a um pobre tolo por uma bela, misteriosa 

e fria mulher. Como muitos homens, o tolo enamorado, iludido, é arruinado por sua amada. 

Pintura e obra foram inspirações para a peça A Fool There Was de Porter Emerson Browne. A 

versão cinematográfica da obra, até acusada de plágio por Browne, entitulada Escravo de 

Uma Paixão (Frank Powell, 1915) no Brasil, foi primeiro grande filme estrelado por Bara e 

inaugurou o vamp no cinema. (GENINI, 1996: 60) 

 De acordo com Margaret Miles (2011: 178), Theda Bara foi a primeira estrela de 

cinema a ter sua imagem pública produzida por agentes do estúdio e pela imprensa. Nessa 
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construção, residia a perspectiva orientalista do século XIX acerca do Egito Antigo. 

Construíram uma nova identidade para a atriz a fim de reforçar sua persona exótica e 

misteriosa. Theda Bara, um anagrama de Arab Death (Morte Árabe), foi o nome artístico 

atribuído à Theodosia Goodman que nasceu em uma comunidade judaica em Cincinnati, 

Ohio, em 1885. Em meio à divulgação do filme, surgiam boatos de que Bara tivesse nascido 

no Egito e fosse filha de um bravo soldado italiano e uma princesa egípcia.  

 Bara também foi chamada de Serpente do Nilo, diziam que fora criada à sombra da 

esfinge e alimentada com veneno de serpente. A inscrição de um túmulo próximo a Tebas 

profetizava seu nascimento dizendo que, "ela parecerá uma serpente aos olhos da maioria 

dos homens. Deverá conduzí-los ao pecado e à distruição." (HUGHES-HALLET, 2004: 383) 

A imagem mística de Bara buscava relacioná-la à Cleópatra também fora das telas. Esta 

imagem construída é a base da divulgação do filme na mídia. Além disso, conferiam ao filme 

um ar de autenticidade, enquanto incitavam a curiosidade do público.  

 As atrizes vamp, representam mulheres fatais e hipersensualizadas que devem ser 

temidas. Embora evoque referenciais exóticos e temporalmente longínquos, esta projeção do 

feminino expressa objetivos moralizadores que inicialmente são temidos e desejados. Para 

Gerbase, 

Essa dicotomia confirma a teoria de Foucault (1988, 1996, 1999), na qual o 

discurso, nesse caso fílmico, serve tambem para determinar normas de conduta e 

comportamento da sociedade. Os homens nesses filmes são sempre punidos por se 

deixarem envolver por essas mulheres(...). Contudo, por mais regulador que esse 

discurso fosse a força desta imagem, transcende os valores morais que essas 

estórias propõem. Imagens que a princípio mostrariam como as mulheres não 

deveriam se comportar acabam virando referenciais de beleza, entrando de uma 

forma arrasadora no imaginario social, e transformam as atrizes em grandes ícones 

culturais: Theda Bara como Sex Simbol( GERBASE, 2008, 184). 

 

 A vampírica Cleópatra do filme admite tons mais escuros, em comparação às pinturas 

renascentistas que a retratam com o biotipo nórdico, mas nunca fora de um ideal caucasiano. 

Contudo, ao retratar uma personagem oriental e projetar na protagonista elementos 

orientalistas, o cinema coloca Cleópatra como a estrangeira. Para Diane Negra (2002: 397), 

Bara personifica os temores americanos frente às ondas migratórias de meados do século 

XIX. A próspera e jovem América passa a atrair não apenas grupos do Norte europeu, mas 

também italianos, poloneses e judeus, vindos da Rússia e da Europa oriental. (Negra Apud 

Douglas, 2002: 380) Grupos considerados etnicamente diferentes, poderiam ameaçar a 

dinâmica cultural e a política econômica e por isso ofereceriam riscos. Nesse sentido, a 

mulher estrangeira expressa a potencial miscigenação étnica e cultural que os EUA preferem 

evitar. 
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 A leitura romântica e dramática que o cinema fez de Cleópatra, no entanto, rapidamente 

sairia de moda. À medida que, novas configurações sociais desmistificavam o romantismo, a 

imagem cruel do vamp se tornava exagerada e vulgar. De fato, os exageros da crueldade de 

amor mortal num período em que ninguém mais morria por amor, ao menos não nos moldes 

da literatura romântica, tornaram a personagem quase cômica. A imagem de Theda Bara foi 

explorada à exaustão até desgastar-se. Sua carreira no cinema terminou às vésperas dos anos 

1920, quando o vamp já era tido enfadonho e pouco plausível. 

 

2.4.2 – Cleópatra (1934) de Cecil B. De Mille 

 

Novas configurações sociais fazem com a rainha não seja mais a estrangeira  a ser 

vencida, mas a mulher glamourosa a ser imitada. Wyke (1997: 75)menciona que uma nova 

mulher, frente à emancipação feminina, novas disposições de trabalho, aumento do consumo e 

a maior mobilidade do círculo familiar demanda um novo tipo de mulher a ser representada 

nas telas do cinema.  

 Ainda para Hughes-Hallet, uma interpretação literal da história da rainha não encontra 

espaço na modernidade e, para sobreviver, adapta-se ao camp. Para Susan Sontag, camp é o 

duplo sentido entre "o símbolo de algo e coisa como artifício" (Apud HUGHES-HALLET, 

2004: 385). Com o camp, as produções adquirem uma tônica cínica, quando a vulgaridade se 

torna mais atraente do que a virtude, ou mais temida do que a sua perda. A imagem da mulher 

perversa é atenuada e dá lugar a protagonistas espertas, sexualmente livres, espirituosas e 

politicamente ativas. Justamente por não estarem submetidas a homem nenhum, elas se 

tornam mais atrativas.  

Nestas projeções a imagem da rainha, contudo, também é permeada de sensualidade. 

Uma delas é a Cleópatra do diretor Cecil B. DeMille, um especialista em criar espetáculos 

épicos nas telas de cinema. "Uma história de amor que abalou o mundo" anunciavam os 

cartazes de divulgação do filme, que é protagonizado pela atriz francesa naturalizada 

americana, Claudette Colbert. 

 Em termos de estilo e direção, esta produção é tida como uma das melhores já 

produzidas acerca da vida da rainha egípcia. É notável que a experiência do diretor em 

produzir épicos como The Ten Commandments (1923) e The sign of the Cross (1932) confere 

à minuciosa produção uma direção dinâmica e elaborada.  

 De acordo com Marc Ferro (2010:193) os dramas históricos do período da crise 1929-

32 evitam incitar divergências políticas através de um “esvaziamento de sentido” e poucos 
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eram os diretores que questionavam ou criticavam a sociedade americana. No entanto, 

DeMille retrata impérios antigos em alusão à consolidação dos Estados Unidos como 

superpotência. Para ele, era nítido que o cinema pode transmitir mensagens bastante atuais 

apenas retratando eventos do passado. Ao dirigir The Sign of the Cross, o diretor atribuiu uma 

mensagem moral ao filme que o conecta ao presente: 

Do you realize the close analogy between conditions in the United States and the 

Roman Empire prior to the fall? Multitudes in Rome were then oppressed by distressing 

laws, overtaxed and ruled by a chosen few. Unless America returns to the pure ideals of our 

legendary forebears, it will pass into oblivion as Rome did. (Apud Richards, 2008: 48)
6
 

 

 É devido ao seu desempenho em O sinal da Cruz (The sign of the Cross), como a 

imperatriz Popeia que De Mille escolhe Claudette Colbert para viver Cleópatra. Nessa versão, 

interpretam Antônio e César, Henry Wilcoxon e Warren Williams respectivamente. O roteiro 

é de Vincent Lawrence e Waldemar Young e foi projetado a partir de relatos clássico e 

elementos das obras de William Shakespeare e Bernard Shaw. A produção foi filmada 

rapidamente entre 12 de março e 02 de maio de 1934 e o diretor deveria se ater a um apertado 

orçamento que era inicialmente de 842.908 dólares mas chegou a 1.929.161 dólares.. 

 O filme tem a estética dos anos trinta. O figuro é de Travis Banton e os sets são de Hans 

Dreier e Roland Anderson e tudo que remete ao Egito tem como inspiração a art déco. O 

filme apresenta um luxurioso orientalismo logo no início, “(...) it opens with a silhouette of 

pyramids and palm trees, freat bronze doors opening, a slave girl raising a smokink censer, 

and then a statue of the Sphinx, setting the atmosphere from the outset."(RICHARDS, 2008: 

49)
7
 

 Pode-se mencionar ainda a trilha sonora, carregada de tambores, e os efeitos visuais  

que ajudam a compor a abertura do filme. Entende-se que o intuito não é propor uma nova 

leitura da história de Cleópatra, mas justamente apresentar o senso comum, a visão 

esterotipada, e da maneira mais magistral possível expô-la com um grande espetáculo. 

 Assim como a produção de 1917, o filme de DeMille reproduz a grandiosidade e 

opulência da história de Cleópatra também fora das telas. Se na Antiguidade os exageros 

                                                 

 

6
 “Percebe a analogia entre as condições dos Estados Unidos e o Império Romano prestes a cair? 

Multidões em Roma eram oprimidas por leis opressivas, custosas e controladas por poucos. A menos que a 

América retorne à pureza de ideais de nossos lendários antepassados, cairá no ostracismo tal qual Roma. 

(tradução livre) 
7
"[A cena] começa com a silhueta de pirâmides e palmeiras, grandes portas de bronze se abrem, uma 

jovem escrava carregando incensos e então a estátua da Esfinge, delimitando a atmosfera do filme." (tradução 

livre) 
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sobre a rainha fizeram autores a mencionar banquetes luxuosos com pérolas dissolvidas em 

vinagre, no cinema os excessos aparecem em gastos altíssimos em ambientação e detalhes 

praticamente invisíveis ao expectador. A partir da afirmação de Hughes-Hallet (2004: 406) de 

que "quando Cleópatra vira filme, então também é de se esperar que o filme vire Cleópatra, 

com seus deploráveis, porém excitantes desperdícios”, grandes épicos e, dentre eles, grandes 

produções acerca da vida de Cleópatra inauguraram os orçamentos astronômicos de 

Hollywood, hoje bastante comuns. O intuito de reproduzir fielmente o Egito da rainha 

ptolomaica de maneira detalhada e fiel parece ter contribuído para isso. 

 De Mille não demonstra demasiada preocupação com a acuidade histórica, já que toma 

liberdades poéticas várias vezes ao longo da narrativa. A trama narra desde o exílio de 

Cleópatra no deserto arquitetado pelo conselheiro de Ptolomeu XIII, Potino, durante a Guerra 

Alexandrina até o suicídio da rainha.  Desde o princípio, é evidenciado que Cleópatra é 

movida por aspirações políticas nas suas relações com Júlio César e Marco Antônio. Se na 

literatura, Cleópatra atraiu a atenção de César ao sair de dentro de um tapete, no filme ainda a 

engenhosidade da entrada da rainha seja mencionada, é muito mais a potencialidade das rotas 

egípcias para a Índia e depois a astúcia de Cleópatra em encontrar e assassinar um servo 

escondido no quarto de César, que faz o ditador se sentir atraído pela rainha.  

  Em outra cena, Cleópatra-Colbert testa venenos em um condenado, o que não tanto 

ressalta sua crueldade, mas sua clemência, ao oferecer uma morte muito mais rápida e indolor 

do que a cruz. Esta cena da vida de Cleópatra foi retratada por pintores como Alexandre 

Cabanel. (Imagens 16 e 17, Anexo A) Jogando pétalas envenenadas no cálice de vinho de 

Antônio-Wilcoxon, só desiste de matá-lo, pois é imediatamente informada que Otávio 

declarara a guerra e Antônio demonstra sua incondicional lealdade. A cena ainda se passa 

após a visita do rei Herodes que confabula com o assassinato de Antônio ao mesmo tempo em 

que o faz acreditar que é ridículo pensar que Cleópatra pudesse envenená-lo. O que só seria 

plausível após a Batalha de Ácio, já que se eliminasse Antônio antes, Cleópatra consolidaria 

Otávio no poder de Roma e veria destruída qualquer chance de construir, ela própria, um 

império. 

 Ainda que movida por intentos políticos, Cleópatra de DeMille é uma mulher que 

manipula os homens, mas que acaba apaixonada por eles. (RICHARDS, 2008: 50). Ao 

lamentar a morte de César, Apolodoro afirma que César nunca de fato a amou, mas se 

aproveitou dela para conseguir o controle do Egito. Ela então se apaixona por Antônio e 

quando este morre, ela morre também. Para Richards (2008:51), trata-se da perspectiva 

conservadora de DeMille acerca da mulher moderna: sua intervenção na política resulta em 
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desastre, então ela precisa estar relacionada a um homem que a conduza ao seu papel. 

Diferentemente da produção de 1917, esta Cleópatra reage contra os excessos do 

romantismo, mostrando uma rainha mais esperta, espirituosa e amoral. Os cenários e 

ambientações em interiores modernos e arquitetura monumental do Egito tem influência Art 

Déco, como o trono da rainha.(ImagemA cena e a entrada triunfante de Cesar em Roma, 

seguido pela comitiva de Cleópatra, rodeada por dançarinas e servos, é baseada também em 

quadros de Alma-Tadema. No quadro uma Cleópatra passiva e misteriosa aguarda em sua 

barca a chegada de Marco Antônio. Os cabelos escuros e as peles remetem alegoricamente a 

um Oriente feminilizado a espera do conquistador europeu.  

 Metaforicamente, Cleópatra representa o Egito, e não apenas por ser a soberana. Oriente 

é feminilizado e o Egito é personificado em sua imagem. César controla Cleópatra, logo, 

Roma controla o Egito. Essa perspectiva fragiliza tanto a figura de Cleópatra tanto a do 

Oriente. César diz, "Egito, sente-se!". E posteriormente Antônio, "Egito, estou morrendo.”  

 Acerca da cena do encontro entre Antônio e Cleópatra em Tarso, De Mille disse: "This 

entire barge sequence should be the most seductive, erotic, beautiful, rhytmic, sensuous series 

of scenes ever shown". (Apud RICHARD, 2008: 50)
8
 

 A cena, que é a mais emblemática do filme, foi magistralmente orquestrada e mostra um 

banquete de exóticos pratos sendo servidos, enquanto dançarinas rodeiam o touro, em alusão à 

Ápis, adornado com chifres dourados e guirlandas de flores. Em referência ao mito da pérola 

dissolvida no vinagre, uma rede é içada e dentro há servas vestidas de sereias carregando 

ostras repletas de pérolas. Cleópatra se farta de vinho e o espectador pode ver que ela está 

vestida por incontáveis pérolas, assim como seu cálice é adornado por elas. Antônio diverte-se 

jogando as joias aos servos e convidados do banquete. (RICHARDS, 2008: 50)  

A cena é seguida por danças exóticas com dançarinas vestidas de pele de leopardo e 

dançarinas saltando através de círculos em chama. Cleópatra permanece reclinada em um 

canapé de seda e penas quando Antônio a abraça. Sob o sinal da rainha, servas rodeiam os 

dois com cortinas de seda. A câmera se afasta e entre pétalas de flores e dançarinos até que 

surge o restante da barca. Há uma forte conotação erótica na cena, em equivalência ao ato 

sexual que presumidamente se passa atrás das cortinas, ao sinal de Apolodoro, os remadores, 

agora em primeiro plano, cadencialmente executam os movimentos dos remos.  

                                                 

 

8
"A sequência da barca deveria ser a mais sedutora, erótica, bela, rítmica, sensual série de cenas jamais 

vista" (Tradução livre) 
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 Durante a Crise, a moda feminina adquire caráter mais sóbrio e menos ostensivo, no 

entanto, no filme de DeMille, o figurino da Cleopatra-Colbert, é bastante revelador acima da 

cintura, com transparências e pedras. Já as saias dos vestidos são repletas de tecidos fluidos 

demonstram tendências da moda nos anos 1930, cintura marcada com saias longas até os 

tornozelos. Os cabelos ondulados são também tendência da época.  (NIVEN, 2012: 8-16) A 

menção ao Egito Antigo aparece nos detalhes de coroas douradas, braceletes e colares de 

pedras preciosas. O filme foi produzido após a escrita do Código de Produção Hollywoodiano 

(ou Hays Code) em 1930 que proibia cenas que "estimulassem emoções inferiores". (FORD, 

2006: 74). Embora já escrito, o código ainda não era Lei, o que explica o apelo sexual 

presente no filme. 

Na primeira parte do filme, César é seduzido por Cleópatra e quer se divorciar e ser rei 

em Roma para torná-la rainha. Nesse sentido, Roma é caracterizada como republicada onde o 

poder é masculino. As mulheres são esposas domesticadas que estão excluídas das decisões e 

discussões políticas. O Egito é categorizado como o outro, a figura do estrangeiro perigoso e 

decadente. Marco Antônio perde a masculinidade, expressa em elementos físicos aqui, ao 

entrar na barca e aproximar-se de Cleópatra. 

A rainha vivida por Colbert tem ambições políticas que são rapidamente minadas pelo 

amor  e pela paixão quando Antônio reassume sua masculinidade ao planejar a guerra. Mais 

do que uma governante ela é uma mulher apaixonada. O que evidencia que a ordem social 

poderia se ver alterada pela nova mulher moderna , de liberdade política e social, mas ao fim 

ela sucumbe. (WYKE, 1997:97) 

 

 2.4.3 – Cleópatra (1945) de Gabriel Pascal 

 

A próxima grande produção envolvendo a imagem da rainha exploraria bem menos sua 

sensualidade. Uma versão que confere à Cleópatra uma personalidade bastante infantilizada 

seria Cleópatra (1945), de Gabriel Pascal. 

 No século XX o cinema britânico pouco recorre ao mundo antigo, César sendo uma 

exceção. (Richards, 2008: 149) A parceria entre Pascal e Sir Bernard Shaw começa em 1935, 

para a adaptação de peças para o cinema. Em 1943 o diretor negocia com Shaw os direitos de 

sua obra A Romance of a Nose e o próprio Shaw escreve o roteiro do filme e se envolve em 

todo o processo de produção. O intuito é fazer uma produção grandiosa que ganhe destaque 

entre o cenário americano, já dominante nos anos 1940. Mesmo durante um período de 

recessão, o projeto contava com um orçamento de 500.000 libras e tornou-se um dos filmes 
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britânicos mais caros da época. Com o design de Oliver Messel, a direção de arte de John 

Bryan, composição de Georges Auric, o intuito do filme era recuperar o prestígio e 

grandiosidade das produções britânicas. Para Richards (2008: 151) a produção do filme 

contava com exímios profissionais, à exceção do diretor. 

Produzido em plena Guerra, inúmeros cenários construídos no Denham Studios são 

destruídos durante um bombardeio aéreo. A obra tem clara influência de Pigmalião, também 

de Shaw, e na trama, que tem como foco o relacionamento, aqui esvaziado de seu caráter 

romântico, entre César e a rainha egípcia, durante a Guerra Alexandrina. O ditador romano 

ensina a jovem monarca a governar enquanto ela suspira esperando a chegada do famoso 

general Marco Antônio. 

 O figurino da Cleópatra-Leigh, desenhado por Oliver Messel, é aprimorado ao longo da 

narrativa, e ganha acessórios cada vez mais elaborados como colares, pulseiras e coroas, de 

acordo com a trajetória da rainha que começa infantil e inexperiente, mas que moldada por 

César, se torna uma mulher mais refinada e madura.   

 A Cleópatra de Leigh também personifica o camp fora das telas. Vivien Leigh e 

Laurence Olivier se tornaram amantes em 1936, quando ambos ainda eram casados. De 

acordo com uma edição da revista Photoplay, Scarlet O'Hara e Heathcliff eram perdoados e 

queridos pelo público pois o código de moralidade ao ser quebrado pelas celebridades 

oferecia o entretenimento do vislumbre de uma vida de excessos com os quais o público só 

poderia sonhar. 

 De acordo com Hughes-Hallet (2004:403), Cleópatra nos moldes do camp é uma 

espécie de prostituta que oferece prazeres proibidos e não faz as exigências das esposas. A 

partir de cenas clichês que debocham do gosto pelo vulgar, elas exibem seus corpos desnudos 

enquanto desafiam o sistema moral tanto dos romanos em cena, quanto dos espectadores fora 

das telas. 

 Leigh repete trejeitos de Scarlet O'Hara em Cleópatra, e o resultado é uma "Miss Scarlet 

lutando por uma Tara egípcia e um Rhett romano" (HUGHES-HALLET, 2004: 320), mesmo 

que sem o afinco e vivacidade da primeira. Por interpretar Scarlett em E o vento levou (Victor 

Flemming, 1939) ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1940. 

 O código Hays na década de 1930 fez uma série de restrições quanto à imoralidade e a 

nudez nas telas. Se à época da Cleópatra de Colbert, isso ainda não era lei e, portanto, a nudez 

e a sensualidade são bastante exploradas, o racismo, já consolidado, era reforçado pelo 

código, que relegava a atrizes e atores negros papeis secundários. Além disso, a interação 

entre negros e brancos era também cerceada de forma a proibir o sexo, o romance, relações de 
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parentesco, etc.  

 Além da presumida etnia caucasiana de Cleópatra no cinema, suas servas mais próximas 

são representadas sob a mesma ótica. Nos três filmes analisados, mesmo antes do código 

Hays, há restrições étnicas na representação de servos, soldados e escravos. Os personagens 

negros estão sempre distantes do centro da ação, na função de compor a estética exótica de 

ambientação e cenário. (Imagens 22, 23 e 24) A personagem Ftatateeta, interpretada pela atriz 

Flora Robson, a serva mais querida da Cleópatra-Leigh, é descrita na literatura como uma 

serva negra. (Imagem 25, Anexo A) No cinema, contudo, Robson, uma atriz branca, é 

caracterizada e maquiada para desempenhar o papel.  Tal fator evidencia que a representação 

de Cleópatra no cinema, sempre dentro dos padrões hollywoodianos, integra-se na lógica do 

cinema como lugar de exclusão. 

O debate acerca da ascendência da rainha nos meios de comunicação está conectado, 

na modernidade, a reivindicações e contestações multiculturais. A questão, porém, deve ser 

pensada no contexto colonial e seus desdobramentos. As representações de uma Cleópatra 

negra se colocam como uma oposição à insistência prévia em sua brancura, no caso, tão 

fortemente empregada no cinema. Ainda que não se possa atestar sua etnia, negar as inúmeras 

possibilidades é desconsiderar evidências literárias e arqueológicas da miscigenação, de um 

complexo aglomerado multiétnico na África Central e em sociedades do mundo greco-

romano. Para Shohat (2004), é impossível desconsiderar o hibridismo entre Grécia, Egito e 

Macedônia. Nesse sentido, a questão racial é relacionada a noções de etnia e nacionalidade.  

O que decorre dessa junção é um problemático binômio no qual Cleópatra é negra e, 

portanto, egípcia ou Cleópatra branca, portanto, grega. Essa noção desconsidera e essencializa 

barreiras geográficas. A partir desse debate, nota-se que o cinema adota padrões de beleza. 

Para Shohat (2004: 40), “No discurso colonialista, metáforas, tropos e alegorias 

desempenharam um papel constitutivo na figuração da superioridade europeia.” A 

predileção por uma Cleópatra branca pauta-se nos discursos eurocêntricos superioridade que 

durante séculos degradaram o continente africano. Nesse sentido, situar Cleópatra em um 

discurso eurocêntrico é problemático e demarca as tendências totalizantes e essencialistas que 

compõem sua imagem projetada no cinema americano.  

Ainda para Shohat, a paixão por uma Cleópatra branca “(...) pode ser situada na 

estética iluminista e nos discursos científicos raciais do século XIX” (2004:32). Essa 

predileção refere-se à adequação ao padrão estético ocidental. O debate acerca do nariz da 

rainha coincidiu com a emergência de configurações raciais de beleza. Por vezes, sua 

representação alterou aspectos excluindo os traços não-europeus como o nariz adunco 
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perceptível nas efígies das moedas contemporâneas à Cleópatra. A discussão refere-se a como 

a ideia de beleza marcada por questões raciais e de gênero são emblemáticas na cultura 

ocidental e se fazem presente no cinema. Entende-se que não apenas a etnia da rainha, mas a 

distribuição racial nos filmes busca reforçar lugares de poder e subalternidade. 

No último capítulo propõe-se a análise da Cleópatra da obra de Mankiewicz e, à luz 

dos estudos pós-coloniais, discutir como a representação agrega elementos étnicos e estéticos 

que reafirmam a ótica eurocêntrica na representação de personagens do Egito Antigo. Além 

disso, apartir de registros externos à produção do filme como periódicos, críticas e sátiras
9
 

pretende-se discutir algumas das principais influências ajudaram a compor uma marcante, 

senão a mais marcante, representação da rainha na modernidade. Algumas das obras 

selecionadas são: a revista em quadrinhos Asterix e Cleópatra (Astérix et Clèopâtre, 1965) de 

Renné Goscinny e Albert Uderzo; no filme Cleópatra Jones (Cleopatra Jones, 1973), de Jack 

Starret, e na seqüência Cleópatra Jones e o Cassino de Ouro (Cleopatra Jones and the Casino 

of Gold, 1975), de Charles Bail 

A análise do filme será feita a partir da leitura de obras que influenciaram a produção 

do filme como A vida e a época de Cleópatra (The Life and times of Cleopatra – 1957) de 

Carlo-Maria Franzero e Antônio e Cleópatra (Antony and Cleopatra, 1608) de William 

Shakespeare. O documento que regia as normas de produção em Hollywood a partir dos anos 

1930, o chamado Código Hays ( The Motion Picture Production Code of 1930) e a revista 

Life são fontes contemporâneas ao filme e serão estudadas afim de compreender as restrições 

e imediações da indústria cinematográfica, bem como  a atenção midiática dada ao filme. 

De acordo com Marc Ferro o filme é um artefato cultura e o cinema, nesse sentido, 

desempenhou papel arqueológico de reconstrução de civilizações antigas. O autor classifica 

diferentes tipos de representações do cinema americano em estratificações: a primeira, que 

antecede ao cinema, traz a marca da ideologia cristã protestante; a segunda é a ideologia da 

guerra civil; a terceira é a da reconciliação nacional.
10

O filme de Mankiewicz situa-se num 

período específico, no qual a representação cinematográfica é fortemente coibida e 

monitorada. De acordo com Ferro, entre o fim da II Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, 

                                                 

 

9
 Foram selecionados números da Revista Live. 

10
Num primeiro momento questionam-se as causas da guerra o que gerava conflitos e entraves entre opositores, a 

fim de minimizar as tensões, o enfoque é dado aos efeitos desastrosos da guerra. Estigmatiza-se a guerra civil, 

evento que se torna o ato fundador da história americana. FERRO, Op. Cit. p. 193. 
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o cinema americano é caracterizado por uma ideologia oficial e compulsória. (FERRO, 2010: 

194) 

Por intermédio de uma História problematizada, busca-se, na relação entre diferentes 

temporalidades, perceber como o passado é apropriado e representado pelo cinema e de que 

modo as especificidades da indústria hollywoodiana influenciaram a produção e o resultado 

final da película. 

À Cleópatra sempre cabe uma beleza fatal, ainda que em diferentes cânones de beleza 

através do tempo.O que demonstra a transformação do imaginário sobre o feminino, em 

conexão ao contexto sociocultural. Ao longo dos séculos as verdades e inverdades sobre a 

rainha nada mais fizeram do que mantê-la viva e dinâmica no imaginário ocidental. 
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CAPÍTULO III 

 CLEÓPATRA DE ELIZABETH TAYLOR: O ESPETÁCULO DENTRO E FORA 

DAS TELAS DO CINEMA 
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3.1 - A Dinamicidade Imagética de Cleópatra no cinema: um Fenômeno da 

Egiptomania 

 

Como explorado nos dois primeiros capítulos, Cleópatra ocupa lugar de destaque no 

imaginário ocidental acerca do Mundo Antigo.  Sua constante evocação num vasto número de 

representações faz dela um referencial comum à toda civilização egípcia, ainda que sua 

imagem sempre esteja atrelada a estilos e anseios de outras épocas que não a sua, mesmo no 

que se refere à Antiguidade. Se por um lado, sua representação é condicionada pela nuance de 

um olhar de determinada época (minimamente expresso na visão de um artista, por exemplo) 

acerca do Egito de Cleópatra, por outro lado, imbricados neste panorama do passado, há 

elementos enraizados em seu próprio contexto. 

Para Chistiane Ziegler, a egitptologia não foi ainda capaz de ressuscitar a Cleópatra 

histórica, já que a rainha, que pertence ao período helenístico, permanece envolta pelo Egito 

faraônico que não conheceu. (ZIEGLER, 1994: 554) Na representação imagética do passado 

percebe-se que elementos da iconografia egípcia ajudaram a condensar milênios história e a 

criar um universo de símbolos que evocam o Antigo Egito. A apropriação destes símbolos, 

por vezes, unificou artefatos como o toucado faraônico, saiotes de linho branco, pirâmides e 

esfinges como representativos da cultura egípcia em sua totalidade.  

Já na Antiguidade, diferentes povos como os gregos e os romanos, sobretudo após a 

conquista de Alexandre em 332 a.C., se apropriam de insígnias e costumes egípcios. 

(TYLDESLEY, 2005:290) Este complexo processo está relacionado à formação e expansão 

da cultura helenísticaa partir de um movimento de interação cultural. A propagação de 

obeliscos em Roma por Augusto e de templos de culto à deusa Ísis na Grécia, no entanto, 

demonstram que as trocas culturais se não desenrolaram de forma unilateral e/ou uniforme na 

Antiguidade. Pelo contrário, como demonstram Pedro Paulo Funari e José Geraldo Costa 

Grillo (2014: 205) no trato dos conceitos de “romanização” e “helenização” e de como 

atuaram na composição de uma ideia de Antiguidade Clássica, a interlocução cultural se deu 

de forma heterogênea a partir de uma sociedade em conflito. Além disso, elucidam que esses 

conceitos possuem claras raízes modernas, criadas no âmago do colonialismo europeu durante 

o século XIX. 

 Esta abordagem refere-se à efervescência, nas últimas duas décadas, da influência do 

pensamento pós-colonialista nos estudos sobre o mundo antigo. O campo de estudo dos usos 

do passado na modernidade desenvolveu-se no cenário acadêmico brasileiro e tem viabilizado 

novas abordagens ao pesquisador da Antiguidade. (SILVA 2011; GARRAFONI, 2008; 
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FUNARI, 2008; FEITOSA, 2008; GRILLO 2010) O questionamento problematizado das 

fontes clássicas, textuais e arqueológicas, e a revisão conceitual e dos modelos de 

interpretação propõem compreender o passado à luz dos debates contemporâneos. 

As tensões e as relações de poder existentes no século XX são perceptíveis e passíveis 

de análise, na apropriação cinematográfica. Pode-se perceber que, no cinema ocidental, uma 

possível predileção por representações da rainha repletas de elementos faraônicos como uma 

forma de recorrer a um lugar comum do imaginário formado a partir do contexto de 

dominação dos povos orientais e africanos. Como supracitado, para Maria Wyke (1997), a 

apropriação cultural e a resignificação de elementos, bem como a sua reprodução possibilitou 

às principais potências imperialistas criar discursos e narrativas de supremacia ocidental.  

O conceito de egiptomania, que abarca a relação de reutilização, na modernidade, de 

símbolos do Egito Antigo de forma a atribuir-lhes novos significados e finalidades difusos aos 

do passado, foi elaborado por Jean Marcel Humbert em 1996 e se mostra intimamente 

relacionado a uma visão moderna do passado clássico. No Brasil, o campo dos estudos da 

egitptomania foi pioneiramente explorado por Margaret Marchiori Bakos no estudo da 

apropriação de pirâmides, esfinges e obeliscos como manifestação transcultural. A autora 

atenta que a diversidade das formas de expressão da egiptomania, que podem ser 

caracterizadas como lúdicas e voltadas ao entretenimento e a imprecisa distinção entre a 

egiptomania e a egiptofilia, no qual a apropriação se encontra muito mais conectada a uma 

esfera mística e exotérica, constituem em problemas atuais da egiptologia. (BAKOS, 2010: 

184) 

A autora, entende o fenômeno da transculturação como um complexo e processual, 

isto, é caracterizado por diferentes etapas. (BERND Apud BAKOS, 2004) Intrínsecas ao 

conceito, há a desculturação e novas construções de sentido atuam para que o produto 

concebido na apropriação carregue elementos culturais  específicos, mas também crie novos. 

Assim, nos  elementos resignificados do Egito Antigo, percebe-se a influência da cultura 

produtora, que exerce função ativa,  e da cultura apropriada, mas o resultado também traz 

elementos próprios. A egiptomania, sob a ótica do processo de transculturação, é também um 

processo criativo que constrói significados e representações, ou seja, constituem em 

“invenções modernas do mundo antigo”. (BAKOS, 2010: 186) 

Entender como a imagem de Cleópatra perpassa uma construção de sentido acerca da 

antiguidade insere as suas representações no estudo das práticas da egiptomania. De acordo 

com Jean Marcel Humberté preciso questionar a posição de destaque que Cleópatra ocupa no 

inconsciente coletivo ocidental. (HUMBERT, 2004: 272). Explica a perenidade do mito da 
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rainha egípcia nos dois últimos séculos através da sua proximidade à evolução do modo de 

pensar e da psicossociologia ocidental e da sua junção ao sistema de funcionamento 

fundamental da egiptomania. Acrescentando-se um ponto a essa percepção, admite-se que é 

impossível entender uma “função cultural contemporânea” da imagem da rainha fora das 

balizas da egiptomania. Se faz necessário, então, explorar o fascínio por ela exercido através 

de elementos da egiptomania como o cinema, este aqui entendido como combustível das 

práticas culturais que mantém vivo o interesse na temática do Egito Antigo e da rainha.   

O cinema atua, entrementes, na divulgação, ainda que diluída e condicionada, do 

conhecimento histórico. (ROSENSTONE: 2001) Enquanto elemento de vulgarização, o que 

não implica definitivamente no empobrecimento da imagem, mas ocasionalmente no 

esvaziamento do sentido original símbolo representado (já que adquire novos) e na 

percepçãoda sua maleabilidade de adaptação em diferentes contextos. O cinema não possui o 

rigor teórico metodológico da história na análise passado, mesmo porque não existe uma 

realidade histórica pronta para ser narrada. Além disso, o cinema não pode ser julgado pelos 

parâmetros do historiador, mas sim do cineasta.  

 O filme permite o amplo e fácil acesso a indícios de um referencial histórico, 

tornando-o cognoscível e vivo na memória. No entanto, o caráter dinâmico do filme e do 

conteúdo retratado não exclui a necessidade do desenvolvimento do olhar crítico nas plateias 

e, sobretudo quando o filme é instrumentalizado didática ou criticamente. O olhar crítico, 

como explorou Renato Mocellin, evoca a necessidade do letramento midiático, expresso no 

questionamento e na ciência do potencial ideológico da mídia (MOCELLIN, 2009: 25). Para 

tanto, o poder da mídia, do recurso audiovisual, enquanto ferramenta ideológica enquadra-se 

numa discussão latente acerca da produção, divulgação e análise do conteúdo midiático.  

A metodologia técnica para análise dos estereótipos em filmes proposta por Johnni 

Langer prevê no filme a ramificação do conteúdo do filme em duas partes. (LANGER, 2004: 

5) O conteúdo objetivo de sentido mais amplo e generalizante, como diálogos, gestos, enredos 

e cenários; e o conteúdo implícito ou subjetivo do filme presente nas entrelinhas, como as 

representações ideológicas; e o conteúdo subjetivo, o que pode ser entendido nas entrelinhas. 

Identificar tais componentes permite expor a complexidade da produção do filme. Amiúde, o 

filme pode ser interpretado a partir de elementos intencionais ou não. 

Objetiva-se centrar tais expectativas de análise crítica no desenvolvimento do aporte 

metodológico na abordagem das películas selecionadas. Para tanto, entende-se que a partir do 

letramento midiático o passado representado nas telas possa ser questionado e interpretado e 

não apenas assimilado. Nesse sentido, Eduardo Morettin, expande a noção de Marc Ferro da 
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manipulação da história oficial como avessa a uma contra-análise da sociedade e alerta à 

complexidade de análise dos filmes históricos. (MORETTIN Apud MOCELLIN 2009:53) 

Assim, a reprodução do passado no cinema envolve a dinâmica interação de vários segmentos 

intrínsecos à composição de um filme manufaturado em estúdio. Diferentemente de outras 

produções criativas, há que se considerar que o cinema comercial lida com aspectos 

ideológicos e mercadológicos que incorporam interesses e estratégias que vão além da 

representação do passado. 

Em filmes sobre Cleópatra temos uma versão do que é considerado belo e feminino, 

mas também do que é exótico e estrangeiro. O que constitui uma característica de olhar 

ocidental para o passado perceptível na cultura. Pensar criticamente sobre sua representação 

histórica na tela permite discutir seu impacto sociocultural e como se configura 

contemporaneamente. 

 O papel desempenhado pela representação gera elementos que tornem o signo 

culturalmente assimiláveis através de símbolos (CHARTIER, 1991: 173-91). Para Jean-

Marcel Humbert, no cinema as atrizes têm o papel de tornar a mítica Cleópatra algo com que 

as mulheres possam se identificar. Enquanto desempenha um caráter atrativo e distante sob a 

perspectiva masculina, sua imagem assume caráter prático na representação do feminino entre 

as mulheres.  

De acordo com Renan Pollès “(...)Elizabeth Taylor empresta seu belo rosto de 

datilógrafa americana à última rainha do Egito”.
11

 (POLLÈS Apud HUMBERT, 2004: 

277)A aproximação com o público desempenha função mercadológica bastante eficiente, 

como expressa a apropriação na moda para o consumo, em  roupas, maquiagens, joias, cortes 

de cabelo, entre outros. Assim, elementos “antiquados” do passado são repaginados para que 

possam ser comercializados não apenas de forma literal, mas de maneira evocativa. Neste 

processo ícones são modificados e resignificados assumindo características mais palatáveis ao 

contexto e ao gosto contemporâneo, também em constante transformação. 

 

                                                 

 

11
Tradução livre do francês. <<Elizabeth Taylor prête son beau visage de dactylo américaine à la 

dernière reine de l‟Égypte>>HUMBERT, Jean-Marcel. Cléopâtre Superstar. In: MENZ, Cäsar. Et. Al. 

Cléopâtre dans le miroir de l‟art ocidental. Genève : Muséé d‟art et d‟histoire, 2004, pp. 277. 
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3.2 -  As influências literárias do filme – A Composição do Roteiro
12

 

 

De acordo com a definição apresentada por Doc Comparato o roteiro pode ser 

compreendido como “a forma escrita de qualquer projeto audiovisual”. (COMPARATO, 

2009: 27) Na produção cinematográfica, o roteiro tem a função de oferecer os fundamentos 

para a apropriação da narrativa na tela. Isto é, além de dispor as coordenadas de elementos 

cênicos técnicos como figurinos, cenários e configurações do espaço, deve trazer as falas das 

personagens e suas ações, junto à configuração do desenrolar dos eventos. O roteiro consiste 

basicamente na atividade criativa de compor a narrativa do filme e deve nortear o trabalho da 

equipe técnica, diretores, sonoplastas, cenógrafos, figurinistas, atores, etc. 

Considerando-se o roteiro como uma unidade literária, admite-se que seja dotado de 

liberdade poética, mesmo que esboce eventos cuja natureza seja histórica. O que se percebe 

em Cleópatra (1963) é que o desenvolvimento do roteiro evidencia as inclinações estilísticas e 

ideológicas de seus realizadores e financiadores. Além disso, as incessantes alterações 

fragilizaram a coesão da narrativa. É preciso ressaltar, no entanto, que o roteiro é apenas uma 

parte do produto final, o filme, mas uma parte estrutural na sua concepção. 

O roteiro do filme foi produzido majoritariamente e leva a assinatura de Joseph L. 

Mankiewicz, diretor do filme. O texto recorre a elementos de escritos clássicos e modernos, 

como o livro A vida e a época de Cleópatra (The Life and times of Cleopatra – 1957) de 

Carlo-Maria Franzero.
13

 

O livro de Franzero consiste num texto biográfico de Cleópatra. Ele não é enfático ao 

definir a ascendência de Cleópatra, e prefere se ater à descrição de seus inúmeros atributos. A 

rainha representada não é a víbora oitocentista, mas a mulher encantadora e ambiciosa que 

chegou muito perto de possuir o mundo em suas mãos. Roma e seus soldados são arquétipo 

da masculinidade e da virtude. Franzero já produziu inúmeras biografias de célebres 

personagens da Antiguidade, além de Cleóaptra, Nero.  

Quando o projeto foi aprovado pela Fox, os direitos autorais do livro, que serviria de 

base para a elaboração do roteiro, são adquiridos por uma quantia avaliada em quinze mil 

dólares, consideravelmente módica, se comparada ao custo e à rentabilidade total da 

                                                 

 

12
As cenas selecionadas não necessariamente, obedecem à ordem cronológica do filme, o timming será 

mencionado. Todas as cenas foram retiradas da versão do filme de 1970 com 3h35min de duração. Cópia 

produzida em 2010.Cleópatra. De Joseph Mankiewicz. Twentieth Century Fox, Estados Unidos, 1963. 
13

FRANZERO, Carlo-Maria. Vida e época de Cleópatra. São Paulo: Nacional, 1960. 
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produção. Vários autores ficaram encarregados da produção do roteiro antes que ele fosse 

finalmente escrito pelo próprio diretor. Outros nomes participaram da produção do roteiro: 

Ranald MacDougall. Sidney Buchman e Bem Hecht (não creditado).  

A mais célebre obra de Caius Suetonius Tranquillus,  DE UITA CAESARUM, ou A 

Vida dos Doze Césares circunscreve-se entre os gêneros da biografia peripatética, de 

influência aristotélica e focada na personalidade do biografado, seus vícios e virtudes, e da 

alexandrina, modelo menos rígido  de caráter organizacional. O início da biografia de Júlio 

César constitui na parcela perdida deste documento clássico. (CIZEK, 1977: 20) 

A partir do relato da vida dos governantes, o autor elucida importantes eventos do 

período imperial enquanto os engloba nos processos históricos que se desenrolaram. Assim, 

mesmo a partir de um caráter biográfico abrange a sociedade.  

A sua proximidade ao Senado e o convívio nos meandros saristocráticos permitiram 

que Suetônio recolhesse informações do convívio palaciano para compor relatos detalhados 

do cenário imperial de Roma., a obra expressa seu amadurecimento político num projeto de 

balanço críticoimpessoal da política do império. Além disso, sem o jugo da moralidade 

especificamente desenvolvido, seu posicionamento politico se aproximava mais da 

democracia e da liberdade do que dos ideais aristocráticos. (SOBRAL, 2007: 11) 

Na série biográfica de Plutarco, contemporâneo a Suetônio, resde outra fundamental 

obra para a produção do roteiro: nos tomos IX César e XIII Antônio da série Vidas de, de 

Plutarco. Na Vida de César. Há, entrementes, elementos referciais deHistórias de Apiano, nos 

trechos sobre a guerra civil promulgada por Otávio e Antônio. (HUMBERT, 2004: 271) Para 

Cizek, Plutarco é um referencial do gênero biográfico patético, dramático e artístico, e em sua 

produção há o senso da moralidade. 

Não raro, as fontes clássicas são tidas pela historiografia como os registros mais 

fidedignos acerca da vida da rainha egípcia. De fato, os escritos da Antiguidade constituem as 

fontes literárias mais temporalmente próximas da rainha das quais se tem acesso na 

modernidade. Contudo, é preciso perceber que a ótica clássica em Plutarco e Suetônio insere-

sem dentro dentro de um projeto de constituição da memória do império. Dentro desta 

empreitada, encontra-se a propaganda augusta de difamação da rainha e de Antônio. 

(HUGHES-HALLET, 2005:63) No entrecruzamento das fontes clássicas e modernas é 

necessário não adotar parâmetros hierárquicos que possam reduzir e pormenorizar o jugo 

crítico do historiador. A ótica de Plutarco, de ensejo de exaltação dos heróis romanos, ainda 

que o autor procure expor os defeitos e virtudes de cada personagem biografado com mais 
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destreza do que os próprios eventos históricos, adquiriu contornos canônicos na literatura e na 

arte.  

Não há nas obras de Plutarco e Suetônio a insurgência em retratar detalhadamente os 

eventos da vida da rainha, apenas mencionada nas obras biográficas de César e Antônio. Num 

projeto de construção identitária imperial, não há espaço para a exaltação ou ao menos a uma 

abordagem mais criteriosa da governante egípcia, ainda que ele chegue a destacar seus 

atributos e aptidões. É Plutarco que menciona sua erudição e a grandeza de seus encantos, 

muito mais do que uma beleza realmente excepcional. Dessa maneira, conhecendo algumas 

destas características que a tornaram tão atrativa, ela é mais intensamente afirmada na 

qualidade de meio de perdição de um ilustre cidadão de Roma. Sua influência sobre Antônio 

tornou-o o manipulável e indigno perante sua origem romana. Assim, Plutarco demonstra 

como o triúnviro foi enfeitiçado pela rainha estrangeira, fosse devido à sua natureza mais 

inclinada aos prazeres mundanos do que às urgências políticas ou a uma fraqueza de virtudes, 

ele havia encontrado a ruína nos braços da rainha estrangeira. Esta consiste numa perspectiva 

acerca dos amantes vencidos, submetida à ideologia do vencedor que permeia séculos 

ajudando a compor uma imagem acerca da rainha. Embora ela seja a ruína dos homens, 

Cleópatra é mostrada tão cheia de atributos e, com isso, se torna tão atrativa que beira à 

feitiçaria. 

Em Plutarco, Antônio tem Hércules como seu ancestral. Assim ocorre a desintegração 

moral do herói romano levado ao abando de seus deveres e destituído da sua masculinidade, 

ele é levado à destruição pela rainha oriental. De acordo com Maria Aparecida de Oliveira 

Silva em conjunto com Gregory Balthazar o intuito de Plutarco é exaltar e afirmar a 

identidade grega no Império Romano em um período em que Roma assimila nuances da 

tradição grega na busca de um “modelo de feminilidade na Atenas Clássica” (SILVA; 

BALTHAZAR, 2010:2) Em contraposição a estes ideais de feminino, os quais Cleópatra 

parece subverter na ótica de Plutarco, a virilidade e masculinidade se apresentam como 

virtudes estritamente romanas, inalcançáveis aos povos estrangeiros.  

Marco Antônio, nesta perspectiva, perde sua autoridade e sua civilidade romana à 

medida que se torna submisso a ele. Progressivamente ele afasta-se de um ideal masculino a 

medida em que convive mais com a corte alexandrina do que participa das reuniões do 

Senado. Quanto rejeita sua esposa romana, Otávia, e permanece junto a Cleópatra e quando 

seu testamento, amplamente divulgado por Otávio, faz saber ao povo romano seu desejo de 

ser sepultado para sempre em terras distantes junto à sua concubina egípcia, Marco Antônio 

lança mão de valores considerados intrínsecos à civilidade romana. A propaganda de Otávio 
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mostra então uma Cleópatra monstruosa e a guerra civil entre os dois triúnviros torna-se uma 

campanha patriótica contra o Oriente. Desta forma, estabelecem-se as raízes para a construção 

de um mito fundador da cultura ocidental. 

A influência da obra de Plutarco está presente em William Shakespeare que se baseia 

nos relatos clássicos para escrever Antônio e Cleópatra.
14

A peça escrita em 1607 se torna 

referencial no modo de representar a Antiguidade promovido por Joseph L. Mankiewicz, e 

não apenas em Cleópatra (1963). Sua adaptação do trabalho de Shakespeare é notável em 

outra produção roteirizada e dirigida por Mankiewicz, Júlio César (1953) adaptação 

homônima da peça.  

De acordo com Maria Wyke, desde seu início, na indústria fílmica europeus e 

norteamericanos transformaram a obra de Shakespeare em filmes, como fora a elevar o status 

quo a partir uma ideia de contribuição do filme na cultura. (WYKE, 1997:75) Junto ao ao 

amplo e fácil acesso às obras de Shakespeare expresso em inúmeras versões e traduções, 

livros didáticos, peças e espetáculos,  há também uma aura de respeitabilidade. Assim os 

filmes que reproduzem as peças do dramaturgo mais do que puro e simples entretenimento 

poderiam ser reconhecidos como inseridos na esfera da cultura e da arte. 

Na obra shakespereana, a rainha e seu amante romano são revelados como um casal 

não mais no auge da paixão avassaladora, há tensões entre os dois que não seriam expressas 

em um amor idílico tipicamente romântico. São como Romeu e Julieta envelhecidos e 

fatigados pela rotina que não conseguem se separar. (SCHWENTZEL, 2009:112)Permeia a 

peça um tom de comédia ainda que a veia dramática esteja em seu cerne.  

A personalidade marcante da rainha é um contraste ao submisso Antônio que 

continuamente se sente oprimido pela imponência da memória da figura de César. “Eu te 

encontrei como um resto de comida fria no prato de César morto” diz ele à sombra do 

poderoso ditador. Mesmo diminuído ele permanece atrelado a ela, enfeitiçado pelos seus 

encantos, constata “Preciso me afastar dessa rainha feiticeira”  em trecho de forte alusão à 

Plutarco. A trama, repleta de personagens secundárias,finda tendo como auge o suicídio 

romântico Antônio e Cleópatra, como um último ato de amor coroado pela morte. (HUGHES-

HALLET, 2004: 19) 

Para Lynne Simpson, a fórmula Antônio e Cleópatra é encontrada em Sonho de Uma 

Noite de Verão com Píramo e Tisbe e mais emblematicamente em Romeu e Julieta, na qual é 
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SHAKESPEARE. Antônio e Cleópatra. São Paulo: LPM pocket, 2012. 
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reproduzida a história dos amantes de mundos distintos que cometem suicídio. (SIMPSON, 

2010, 65) O desfecho da tragédia e o enlace pela morte é o que torna o amor transcendente. 

Com base da teoria freudiana das pulsões que regem a mente humam, entende-se que a 

dualidade existente entre as pulsões de vida e de morte desempenham papel catalizador das 

emoções e ensejos mais primordiais e definitivos do homem. O paradoxo das pulsões 

sistematizam a dicotonomia entre o instinto sexual e o do ego.Para Simpson, pois, é a 

dualidade morte e vida que define o amor vivido por Antônio e Cleópatra, a vida se torna uma 

tortura, um inimigo mais cruel e devastador do que Otávio.  

Cleópatra é uma femme fatale que alegoriza o desejo mundano entrelaçado ao veneno 

que traz a morte. Na rainha, César é conduzido ao túmulo e Antônio encontra a finitude da 

vida. Um desejo epicurista de morte de envolve Antônio em táticas erradas na batalha contra 

Otávio. Ele o faz não porque César o desafia, mas para impressionar Cleópatra. (SIMPSOM, 

2010: 67) Ele é emasculado por ela, torna-se escravo de suas vontades. Além disso o poder de 

emascular Antônio, um valioso guerreiro, se mostra importante na construção da imagem 

mítica da rainha. (WYKE, 1997: 175) 

Clama que a rainha tirou-lhe a espada e na espada ele encontra a morte a seu jeito, do 

heróico Hércules, seu scentral. A traição de Cleópatra em Ácio e não o império perdido 

incitam o estóico fim em si mesmo. Ela performatiza sua morte e Antônio deseja o fim para 

acompanhá-la.Assim como  que em analogia à Deianira, Cleópatra se mostra fatal à Antônio. 

Ela faz o papel de sacerdotisa ao erguer seu corpo  assim como Ísis o fizeram com o 

Osíris morto. Assim ela o imortaliza, ele adquire contornos de um semi-deus. Ela relembra 

dele e o exalta. 

          No luto niilista da rainha (SIMPSON, 2010: 69) o suicídio aparece como a melhor 

opção frente ao destino que a aguarda. Seu suicídio é uma vingança à Otávio César. Para 

Simpson, a personagem de Cleópatra é a heroína trágica menos convencionalmente feminina 

de Shakespeare cuja fala possui uma conotação sexual significativa. (SIMPSON, 2010: 71) 

Presumida a inevitabilidade da sua triste fortuna, ela recebe e retrata a morte como um 

amante. O ato sexual é metáfora da iminência da morte,  “Where are thou, Death? /Come 

hither, come! Come, come and take a queen.” (5.2.45-46) 

Movidos por um amor narcisista que ama no outro o que reconhece de si, Antônio e na 

sequência, Cleópatra, encontram sua redenção e transcendência na morte. É interessante notar 

que em Shakespeare fica claro que Antônio se mata ao se dar conta de que perdeu Cleópatra, 

tão somente para seguila, também na morte assim como fizera em Ácio, ele abandona a vida. 

Já a rainha segue Antônio na morte como um último ato de insubordinação ou porque a 
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realidade de continuar viva parecesse pouco favorável.Assim os dois vencem Otávio, que 

embora os tenha derrotado, é incapaz de impedir a imortalização/transcendentalização de seu 

amor e sua história. 

A obra César e Cleópatra de Sir Bernard Shaw finalizada em 1901 foi também 

referencial na constituição do roteiro do filme. Na peça, durante uma guerra travada por César 

em Alexandria a grande Biblioteca fica em chamas. Então, Teódoto, filósofo da corte de 

Cleópatra, recorre a César para esse que envie recursos para acabar com o incêndio. A obra se 

desenrola em torno da relação entre Cleópatra e César além de abordar questionamentos como 

a memória e a história. Aos moldes do mito de Pigmaleão e Galateia, Cleópatra é mostrada 

como uma infantilizada e inexperiente (também jovem e bela) rainha que é tutela por César, 

governante e político experiente e carismático. 

 

 3.3 – Projeções do Passado e Alegorias do Presente no Filme Cleópatra (1963) de 

Joseph L. Mankiewicz  

 

      O cinema tem recorrido à Cleópatra e ao seu mundo de maneira a supor, 

ambiciosamente, seus excessos e sua grandiosidade. Estas composições se tornaram notórias 

pelas cifras milionárias dos custos e intempéries de produção, na pluralidade de locações, na 

vastidão na confecção de cenários, figurinos e adereços que evocassem uma imagem de Egito, 

quase sempre o período faraônico. Além disso, a intensa cobertura da mídia, e escândalos e 

polêmicas envolvendo a equipe e os atores passaram a integrar o processo de produção e 

divulgação do filme. (FORD, 2006: 71-126) Sob esses parâmetros, a análise e a literatura 

elucidam que a produção Cleópatra (1963) de Joseph Mankiewicz se enquadra como a maior 

produção cinematográfica acerca da vida da rainha egípcia.
15

 

           Ao se propor a formulação de um método para a análise do filme, percebe-se a 

necessidade de seguir algumas etapasem diferentes movimentos. (PENAFRIA, 2009:5) O 

procedimento de decupagem do filme, consiste na desconstrução de suas partes: descrição de 

planos e composições e sequências.
16

 Em seguida, faz-se necessário interpretar os elementos 

obtidos a fim de se propor determinado olhar sobre o filme. Para isso a revisitação do filme (e 

                                                 

 

15
 Desconsidera-se aqui, produções em que a personagem de Cleópatra não protagoniza a película. Por isso, e por 

se tratar de um seriado, a série Roma, 2005- 2007, cujo orçamento foi de cerca de 10 milhões de dólares por 

episódio (de um total de 22 episódios), não foi selecionada para a análise principal.  
16

 De acordo com Manuela Penafria, a decupagem do filme consiste no processo de desconstrução das partes do 

filme. Ver PENAFRIA. Análise de Filmes- conceitos e metodologia. s/l. VI Congresso SOPCOM, Abril 20)09. 
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dos seus elementos) deve ser feita à luz de questões propostas. Indaga-se como o filme se 

insere dentro do cenário de representações cinematográficas da rainha Cleópatra, ao passo que 

a literatura lhe fornece lugar de destaque entre os filmes produzidos sobre ela.  

      De acordo com Ernest Gombrich (1960), o trabalho do cineasta é condicionado por 

padrões socioculturais conscientes e inconscientes, denominados schematta. Assim, ainda que 

o cineasta empregue discursos da Antiguidade, inconscientemente, utiliza-se de aspectos de 

sua própria cultura. Nesse sentido, amiúde, uma sociedade ao representar o passado representa 

também a si mesma, o que Ferro denominou a contra-análise da sociedade (FERRO, 1992: 

25). Considerando-se que, admitidas as inúmeras especificidades presentes na produção e 

circulação do filme comercial, é possível vislumbrar aspectos visuais e psicossociais fruto do 

meio em que o filme foi produzido e propor uma interpretação sobre o objeto.  

      Logo, busca-se compreender como eventuais mitos, estereótipos e (pre) conceitos 

expressos a partir de critérios próprios e anacronismos permitem a composição de um 

referencial popular. Os estereótipos, são para Gombrich um tipo de schemattas, que 

demonstra uma possibilidade de olhar histórico, já que consistem num registro de uma 

perspectiva do Egito e de Cleópatra. Ressalta-se também que esta perspectiva está mesclada 

de elementos contemporâneos dos anos 1960. No período, o cinema de esquecimento em 

referência a um passado longínquo, perceptível na produção em larga escala de filmes 

voltados à temática clássica durante a chamada “Era de Ouro” de Hollywood até o início dos 

anos 1960, não se mostra como uma revisitação imparcial do passado, mas propõe um novo 

olhar sobre ele. 

Além da beleza, o cinema tem representado Cleópatra imputando aspectos de riqueza 

e exótica grandiosidade à personagem, o que, por si só, não é de fato inovador, mas é 

extrapolado de forma contundente na produção cinematográfica de 1963. Isto é, as 

especificidades da indústria fílmica, que hoje rotineiramente mobiliza cifras astronômicas e 

massiva atenção midiática, reproduzem a espetacularização da imagem da rainha não apenas 

na tela, mas em todo processo de composição do filme, mais nessa produção do que em todas 

as outras predecessoras.  

Além de hiperbolizar elementos da história da rainha, percebeu-se, a partir do 

levantamento, da leitura bibliográfica e da análise das películas, que uma série de elementos 

específicos é constantemente abordada nas produções analisadas. Entende-se que mais do que 

recorrer a eventos da vida de Cleópatra, a cinematografia, também é fortemente influenciada  

pela cultura ocidental. Imagens e interpretações recorrentes na arte são evocadas de maneira 



65 

que se estabelecem lugares-comuns de reconhecimento das características e da história da 

rainha.
17

 

Ainda de acordo com Humbert, um número restrito de eventos/elementos 

reproduzidos em cena representa uma constante nas representações imagéticas da rainha, o 

que denomina “composições pseudo-históricas”. (HUMBERT, 2004: 279) Estas imagens 

apresentam generalizações e poucas variações de estrutura, não de estilo artístico ou estético.  

Estas cenas podem ser agrupadas em três categorias: o corpo feminino, a relação com Roma e 

morte. A partir deste viés propõe-se a análise do fime: 

 

3.3.1 - Alegorias ao feminino na imagem do corpo: beleza, sensualidade e fertilidade 

 

Nos anos 1970 um intenso debate acerca do conceito de gênero ganhou espaço no 

campo das ciências sociais graças às discussões de foro feminista. Joan Scott (1988) percebe a 

necessidade de aprimorar o conceito de gênero como uma categoria de análise. Além disso, a 

autora considera que a utilização deste conceito compete à História, e não apenas à uma 

História das Mulheres. Novas abordagens de gênero, então, teria se estabelecido em 

contraposição ao determinismo biológico, ou seja, adquirindo caráter social. Dessa maneira, a 

abordagem viabilizada pelos estudos feministas permite questionar definições normativas de 

feminidade entendendo seu cárater relacional. (SCOTT, 1990: 5) Para ela, é também através 

do gênero que primeiramente se articulam as relações de poder. 

Procura-se perceber como, na representação do corpo, se estabelecem estas relações de 

poder. Para Luciana Loponte (2002: 8) através das imagens, o corpo feminino tem sido 

reproduzido de maneira que foi legitimado como objeto contemplativo. Nesse sentido, as 

relações de poder se estabelecem entre o observador dominante e o observado dominado pelo 

olhar.  

Em História da Beleza, Umberto Eco (2013) aborda quadros temporais comparativos 

acerca do belo ao longo do tempo. A associação entre o que é belo e o que é bom se 
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 A partir de um levantamento iconográfico, foi possível notar aspectos de previsibilidade nas 

composições redundantes mencionadas por Humbert em pinturas do século XVIII.Ver: SOUZA, Renata S. A 

Cleópatra de Mankiewicz: os discursos da Antiguidade e a apropriação de Hollywood na década de 1960. 

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo. 2012.Atenta-

se aqui ao contraste estabelecido entre oriente-feminino e ocidente-masculino, apelo ao erotismo e nudez na 

representação da rainha e na composição exótica do cenário do Egito Antigo. Este último estereótipo é abordado 

por Ella Shohat. Ver: SHOHAT, Ella. Des-orientar Cleópatra: um tropo moderno da identidade. CADERNOS 

PAGU (23), julho-dezembro de 2004. 
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estabelece na Antiguidade. Na Grécia Antiga são formadas as primeiras impressões de beleza 

no Ocidente. Nos modelos de Helena, Afrodite e Vênus relacionado ao geometrismo e a 

simetria das formas  e o equilíbrio e cria percepções de uma beleza voltada à arte helenística. 

Evidentemente um estudo apurado das inúmeras representações pictóricas de Cleópatra 

possibilitaria perceber nuances de diferentes modelos normativos de beleza. Ainda para Eco, 

na modernidade o belo, aqui constituído na padronização, está no centro da cultura de massas 

como o cinema.  

O primeiro grupo de cenas do filme o qual se busca enfocar consiste nas cenas 

cotidianas, que mostram a rainha sozinha ou com suas servas. Percebeu-se que estas cenas 

podem fazer referência a mitos presentes em sua própria época, fosse pela autointitulada 

natureza divina  da rainha, muitas vezes associada à deusa Ísis, fosse pela perspectiva romana 

acerca dela.  

A partir de Scott, nota-se que o feminino atrelada ao erotismo e a beleza, mas também 

ao exótico e estrangeiro, é uma concepção que carrega tensões nas relações de poder. E a 

apropriação do corpo, expresso na nudez dos corpos femininos ou uso de tecidos 

transparentes, remete ao caráter comtemplativo da sua representação.  

No caso de Cleópatra, o mítico banho de beleza em leite da rainha e outros ritos de 

beleza por ela praticados aludem a um universo misterioso do belo e do corpo que ajudou a 

compor imagens contemporâneas acerca da personagem. Há também, relacionado nesta 

beleza, a alusão àcrueldade e perversidade como nas imagens da rainha testando veneno em 

escravos/servos.  

Ao sair do recinto após seu primeiro encontro com César, Cleópatra subjetivamente 

revela aos soldados romanos que há mistérios por eles desconhecidos no palácio de 

Alexandria. A seguir, através de uma passagem secreta do palácio de Alexandria, Cleópatra 

espia César através de um grande olho, do mesmo tom violeta de seus olhso, representado 

num mosaico que orna o interior do recinto. Os vibrantes olhos da atriz são ressaltados ao se 

tornarem parte do cenário. Para Shohat (2004: 43), há, neste momento, uma inversão de poder 

entre o olhar feminino e o masculino a medida que não mais o corpo da rainha é o foco da 

ação. Nesse sentido, ela se torna dominante quando abandona o estado contemplativo de sua 

imagem (Imagem 26, Anexo A). 

Ainda nesta cena, mas dentro da sala espiada pela rainha, os generais romanos junto a 

César comentam acerca da sua origem e sua intelectualidade de Cleópatra, atributos que 

Agripa considera demasiado entediantes (influência de plutaco), a partir de um relatório lido 

por um deles. César é mostrado não numa postura imperativa no centro do enquadramento, 
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mas recostado numa cadeirano canto esquerdo da imagem num ângulo de ¾ em contraposição 

ao ângulo frontal muitas vezes utilizado no filme para centrar a ação na personagem (Imagem 

27, Anexo A). 

Nesse momento afirmam que ela não possui uma gota de sangue egípcio, o que a situa 

dentro de um ideal de beleza helenístico. Como afirma Shohat (2004:37-38) os contornos da 

rainha muitas vezes pouco definidos na literatura, no cinema, são reproduzidos na seleção de 

interprétes específicos. Assim, ao lidar com o campo da visualiade, o cinema é levado a se 

posicionar acerca do debate de sua ascendência.  

Após comentarem sobre sua inteligência, os romanos abordam sua ambição e suposta 

devassidão moral, é sabido que “In obtaining her objectives, she has been known to use 

torture, poison and even her own sexual talents, which are said to be considerable.” Após 

este trecho há um close-up nos olhos da atriz, envoltos pela estrutura do mosaico. Eles 

evocam certa frieza e falta de pudor em contraste a um excesso de curiosidade em saber o que 

os romanos dizem pensam sobre ela. A leitura continua, “Her lovers, I am told, are listed 

more easily by number than by name.”E aqui ela empurra Apolodoro para longe do vidro, 

impedindo que ele escute o que atenua sua frieza frente o jugo da moralidade romana. E a 

leitura termina, “It is said that she chooses in the manner of a man rather than wait to be 

chosenin womanly fashion.” 

 Novamente aqui a inversão de juízos de valores atribuídos à distinção entre feminino e 

masculino. Assim, ela é considerada imoral por ter um comportamento que comumente não 

compete às mulheres, mas aos homens. 

Com uma passagem de tempo (time lapse), outra cena  mostra Cleópatra e suas servas 

apreciando a leitura de poesias. Quando Phoebos, que declama os versos, percebe movimento 

no corredor, ela decide personificar seu próprio mito. Há aqui um contraste entre o ritmo lento 

e arrastado com música ambiente da câmara de Cleópatra e o som dos romanos, passos que 

mais se assemelham à marcha militar. O viril conquistador romano é mostrado então 

adentrando o ambiente feminino e cheio de mistérios do Oriente. 

“We must not disappoint the mighty Caesar. The Romans tells fabulous tales of my bath 

and handmaides, and my morals.”Diz Cleópatra-Taylor. Essa composição é então proposta 

por ela como um artifício num jogo de sedução. Movida por ambições política, a rainha 

decide encarnar os mitos sobre ela para conquistar César evocando uma imagem que os 

próprios romanos fizeram dela.  

Com a chegada de César, Cleópatra e sua corte encenam o mito e percebe-se como esta 

visão mítica é engessada na própria falta de movimentos. Assim parecem compor um quadro, 
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que é emoldurado pelas colunas do palácio, o qual o admirador romano vem apreciar. Na 

cena, novamente o enquadramento em plano aberto, a disposição artística e estática do 

cotidiano da rainha.  Várias servas estão dispostas no mesmo enquadramento, algumas no 

primeiro plano, junto dela ao redor do seu corpo nu coberto por um fino véu, outras em 

segundo plano. (Imagem 28, Anexo A) 

Esta cena não deixa abardar com ironia a visão estereotipada e fantasiosa que os 

romanos têm dela, já em referência aos mitos que a verdadeira Cleópatra acumulava em sua 

própria época. Além de procurar entreter o romano  a partir das visões pré-concebidas que ele 

tem dela, ela faz o mesmo com o espectador. Frente à intensa cobertura midiática durante a 

produção do filme, neste momento é também o mundo da rainha idealizado no espectador. 

Em outras cenas, Cleópatra aparece em meio a seus rituais de beleza. Há um espelho 

ornado com os chifres de vaca em volta do disco solar, uma referência à deusa Hathor (que 

pode estar associada à deusa Ísis ou não). Nesta mesma cena aparecem recipientes de vidro 

que poderiam guardar produtos de beleza ou mesmo o referido veneno. A coleção de perucas 

ou o banho em leite de mula são também imagens recorrentes na trama de Mankiewicz. 

(Imagem 29, Anexo A)  

De fato, os venenos da rainha e a sua já mencionada crueldade na sua utilização, são 

evocados na cena da serva envenenada. De certa forma, sua crueldade é atenuada já que ela 

não testa o veneno. Enquanto a serva Lótus é mostrada no centro do enquadramento em 

primeiro plano trazendo a bebida da rainha, Cleópatra está no canto esquerdo num ângulo de 

¾ (o mesmo anteriormente ocupado por César). (Imagem 30, Anexo A). 

No entanto, em segundo plano, Eras e Charmion, as duas servas mais fieis de Cleópatra, 

executam suas tarefas. É Charmian, ao fundo, que percebe que Lótus não provou a bebida da 

rainha, o que era sua função. Ao ser desmascarada a serva se prostra aos pés da monarca 

pedindo por clemência. Friamente, a rainha conhece o perdão real, mas exige que a traidora 

tome o veneno mesmo assim. Uma referência de uma imagem cruel e fatal da rainha aparece 

em Cabanel, na qual uma rainha entediada testa venenos apenas para se entreter.  

Em alusão à fertilidade, uma cena mostra Cleópatra na intimidade do seu quarto. Em 

plano fechado, o espectador vê, através de véus, a rainha nos braços de César. Ao falar sobre 

sobre a infertilidade de Calpúrnia, a rainha com o olhar distante e triste afirma que  “A woman 

who cannot bear children, is like a river that is dry”. “ A woman, too, must make the barren 

land fruitful. She must make life grow where there was no life. Just as the Mother Nile feeds 

and replenishes the Earth. I am the Nile.” Olhando para César ela afirma, “I will bear many 

sons, Isis has told me.”E “My breasts are filled with love and life”sussurra ela enquanto leva 
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a mão do romano aos seus seios. “My hips are rounded and well apart. Such women, they 

say...have sons”.Um analogia à fertilidade do Nilo que, graças ás suas cheias, tornava o solo 

árido e fértil, trazendo vida aonde ela não existia. Conforme a civilização egípcia se 

desenvolveu pela fertilidada da mãe Nilo, Cleópatra queria gerar o início de um império. 

(Imagem 31, Anexo A). 

Se nas cenas do filme, a imagem da rainha envolveu corpo e as relações de poder, na 

divulgação, também suscita discussões a respeito da moralidade. O pôster do filme é do pintor 

e ilustrador americano Howard Terpning.
18

 Em 1964 uma reprodução do pôster do filme num 

muro em Barcelona foi manchada de tinta e pintada com a palavra “decência”. A fim de evitar 

represálias de origem moralmente conservadora, uma nova versão na qual os seios de Taylor 

exibiam contornos menos definidos foi produzida pelo artista. (Imagens 32 a 35, Anexo A). 

Além disso, nos primeiros pôsters do filme, os nomes de Rex Harrison e Richard 

Burton estão trocados. O que indica o objetivo inicial dos produtores do filme, de colocar 

Burton e Taylor como casal principal. Cláusulas contratuais, no entanto, obrigaram que o 

projeto fosse alterado para garantir a Rex Harrison o mesmo destaque. Estabelecer Cleópatra 

e Antônio como o casal principal é claramente uma influência do meio midiático do período, 

no qual, o affair entre as duas celebridades atraía o interesse do público, talvez bem mais do 

que a própria história de Cleópatra, o que relega o filme a um segundo plano. De fato essa 

jogada publicitária para relacionar personagens e os atores funcionava, procurava-se ver no 

cinema o que os tablóides diziam acontecer nos bastidores. (POIATTI, 2004: 315) 

A posição de Cleópatra-Taylor, alongada, deitada num divã entre os dois romanos, 

com seu vestido drapeado e olhar de imponência, denota seu caráter sedutor. Os dois 

aparecem absortos por sua presença, um lhe segura o braço e o outro olha em seus olhos, 

enquanto ela fita o horizonte. 

 

3.3.2 - Entre Roma e o Egito - Projeto construção de um império unificado 

 

Maria Wyke relaciona a projeção de Mankiewicz ao cenário americano durante os 

primeiros anos de Kennedy. Ainda que, para a autora, os excessivos cortes na produção 

tenham injetado mais valores do blockbuster impedindo que a heroína do filme pudesse ser 

considerada uma líder de estado (1997:100) O receio pela ineficácia  das Nações Unidas, 
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 Informações do website In70mm: http://www.in70mm.com/news/2012/cleopatra/uk/index.htm 
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latente desde os anos 1950, reflete uma postura hegemônica americana na política 

internacional. As promessas que um jovem governante democrata traziam, no entanto, não 

dissiparam a bipolaridade entre EUA e a URSS. Para Marc Ferro, no cinema, o império 

romano é um arquétipo do império americano que se consolida após a II Guerra Mundial. 

(FERRO, 2010: 78) 

 A preocupação com a estabilidade da hegemonia política norteamericana neste 

momento está intimamente ligada à ameaça da expansão do comunismo. A “teoria do Efeito 

Dominó”  indicava que a brecha aberta pela China poderia propagar o regime por todo o 

sudeste asiático. A partir disso, a influência russa sobre  Cuba, estimulou a investida 

armamentista  no Vietnã, que se intensificaria entre 1961 e  1962. (SILVA; LEÃO; LAPSKY, 

2015) A iminência de perigo da expansão comunista, que com Einsenhower já teria feito 

Reino Unido, França e Israel retirar suas tropas do Egito durante a Crise de Suez ,  

demonstrava a fragilidade exposta pela Guerra Fria frente a conflitos concomitantes. Tais 

implicações ajudem a compreender a postura imperialista, expressa também na 

contemporaneidade no domínio e controle de outras nações, no caráter unifcatório. 

Uma relação entre o projeto de construção imperial com Roma e o Egito unificados, 

pode ser estabelecida a partir das cenas em que a rainha é retratada junto a Júlio César ou 

Marco Antônio. Este conjunto está conectado, não raro, a imagens de cunho amoroso e 

romântico, mas também podem evocar a aliança política e a estratégica bélica que ela firmou 

com os dois romanos. Sob este aspecto as cenas de cunho político podem exibir essa questão 

de maneira mais contundente. De fato, para Humbert, na arte, as cenas de encontro amoroso 

envolvendo a rainha e os romanos são retratadas de maneira redundante. (HUMBERT, 2004: 

280) No filme, pelo contrário, há elementos claramente estabelecidos que distinguem o 

relacionamento dela com os dois. Contudo, ambos se relacionam ao desejo da rainha pelo 

poder do império. 

Quando Júlio César chega ao Egito é recepcionado por Ptolomeu XIII e seu séquito. É 

evidenciada a relação de subserviência do Egito à Roma. A intervenção de Roma intensifica-

se com Ptolomeu XII, Auletes, pai de Cleópatra. Assim, as relações entre o Egito e o império 

passam a se configurar como a de submissão. A manutenção do trono pelos ptolomeus só se 

torna possível perante o pagamento de tributos (Imagem 36, Anexo A). 
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No filme, ainda se admitindo forte influência da obra de Bernard Shaw na constituição 

do personagem de Júlio César, Cleópatra se mostra muito inteligente e altiva, muito diferente, 

por exemplo, da adaptação com Viven Leigh de 1945.
19

 De fato, César-Harrison incita em 

Cleópatra-Taylor o desejo de retomar uma ideia de império helenístico que remonta a 

Alexandre, o Grande. É da sua convivência com o ditador que a rainha parece cada vez mais 

almejar a expansão de seus domínios tendo um poderoso aliado romano ao seu lado. 

Dificilmente, a rainha na primeira parte da trama recorre a sentimentalismos românticos, ela é 

abertamente movida pela política.  

Alguns elementos podem ser percebidos, entrementes, na cena do primeiro encontro 

de César e Cleópatra no palácio de Alexandria quando a rainha surpreende o ditador saindo de 

um tapete trazido por seu servo. A engenhosidade dela em esgueirar-se pelo palácio após ser 

banida para o deserto. Num enquadramento de plano médio, Cleópatra-Taylor sai do tapete 

imponente e alerta César do perigo que corre se não aliar-se a ela. Ela não se mostra submissa 

a César e também o impressiona pela sua erudição ao corrigir os desatualizados mapas de 

César, enquanto debocha de sua idade. (Imagem 37, Anexo A). 

No quadro de Jean-Léon Gerôme de 1866, a Cleópatra de cabelos negros é 

desenrolada de um tapete persa por seu servo e surpreende o ditador romano. (Imagem 38, 

Anexo A) Elementos como a pele de leopardo e as paredes adornadas por hieróglifos são 

empregados na imagem para criar a identificação com o período faraônico. Como também 

acontece no filme, até mesmo o clima do Egito Antigo é evocado nos tons quentes, fundo com 

nuances em amarelo, vermelho e marrom. Na pintura, a rainha oriental se apresenta diante de 

César, assim como no século XIX o exótico mundo antigo é desenrolado pelo ávido olhar do 

conquistador europeu.O filme, ao contrário, não evoca o erotismo mas a urgência política do 

momento. A finalidade dela, ao menos nesta cena, é firmar uma valiosa aliança com César. 

Nota-se a erudição e a aptidão política de Cleópatra também quando ela toma ciência 

do incêndio em Alexandria e exaspera-se. A rainha exige que César apague o incêndio 

imediatamente.Quando César tenta trata-la como a Cleópatra de Shaw “Have you lef tthe 

nursery to come  irritate the adults?” 

A rainha revolta-se: “Tear down pyramids, wipe out cities! How dare you and the rest 

of  your babarians set fire tom y library? Play conqueror all you want, mighty Caesar. Rape, 
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murder, pillage thousands, millions of human beings. But neither you nor any other barbarian 

has the right to destroy one human thought!” 

César impõe-se e retruca com ironia, “You, descendant of inbred generations of 

incestuous mental defectives, how dare you call me barbarian” A acalorada discussão 

termina com um beijo e assim tem início o romance dos dois. 

Ainda na mesma cena, Cleópatra atenta César acerca da fragilidade de se manter um 

construção de um império. Agora em primeiro plano, a rainha se aproxima de César, sua voz é 

mais suave e lenta quando ela tenta instigar o ego de César quanto a contesta a estabilidade 

dele em Roma frente ao desfecho da guerra civil,  “You romans become divine so quickly, A 

few victories, a few massacres... Only yesterday, Pompey was a god.” 

Nesse sentido, a fala da rainha parece fazer uma analogia à Guerra Fria, mostra a 

instabilidade de um império aparentemente sólido frente ao desconhecido. 

Essa dualidade entre tons mais quentes e mais frios na composição cênica também é 

perceptível em Cleópatra (1963). Cenas que compõe o Egito possuem tons sépia, mais 

amarelados e dourados e figurinos coloridos, enquanto nas cenas de Roma há a frieza do 

mármore, com tons entre o azul e o cinza. Figurinos mais sóbrios: esvoaçantes vestidos em 

tons pastel para as mulheres e couro e vermelho em contraste com o branco nas túnicas 

romanas e roupas de batalha. Há um interessante contraste do cenário e o vermelho das togas 

senatoriais romanas. (Imagens 39 e 40, Anexo A). 

A ideia de construção de império, sobretudo, durante a primeira parte do filme, é 

bastante focada em Alexandre o Grande.Cleópatra narra a César sua visita ao túmulo de 

Alexandre,Ainda deitada, mas mirando o horizonte ela diz,“This morning, you paid a formal 

visit to the tomb of Alexander. You remained alone beside the sarcophagus for some time. 

Just staring down at him. And then you cried. Why did you cry, Caesar?” 

Com o objetivo de estreitar relações com César, e atrasar seu retorno a Roma, numa 

cena posterior ela novamente evoca a construção de um império através da figura de 

Alexandre:“Alexander understood it, that form Egypt he could rule the world”. 

Quando os dois vão juntos ao túmulo de Alexandre. O plano aberto permite perceber os 

detalhes cenográficos. No centro do enquadramento, o sarcófago de vidro lacrado por esfinges 

e adornado por duas figuras de leão. O corpo sepultado possui uma máscara dourada. Nas 

paredes do recinto, cenas de batalha e das vitórias do conquistador. (Imagem 41, Anexo A) 

Mais uma vez Cleópatra evoca Alexandre, “One world. And out of one world, one 

nation.One people on Earth living in Peace.” 
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Uma das cenas mais famosas do filme, a entrada de Cleópatra em Roma é também a 

cena mais cara e extensa do filme, com quase 10 minutos de duração, a entrada de Cleópatra e 

seu primogênito em Roma demandou grandes esforços para ser filmada. Na cena, em plano 

aberto (ou plano de ambientação), anacronicamente sob o Arco de Constantino, construído em 

315 d.C., um opulento desfile/espetáculo é armado. 

Na tela, fileiras de cavaleiros ao som de trombetas anunciam a chegada da rainha. Em 

seguida, arqueiros lançam ao céu flecha com fitas vermelhas que surpreendem a multidão. 

Dançarinas executam uma coreografia elaborada, com destaque para a dançarina principal 

seminua. Na sequência, dançarinos núbios saem de nuvens de fumaça amarela e depois 

vermelha. Dançarinas executam mais um balé, agora no estilo tribal. Há também servas 

vestidas de Ísis ao redor de uma pirâmide dourada repleta de pombos que são libertados para 

o espanto dos espectadores. Soldados egípcios em armaduras turquesa com detalhes em ouro 

marcham novamente e, por fim, fileiras de escravos puxam uma enorme esfinge negra. Aos 

pés da esfinge, Cleópatra e seu primogênito. A multidão romana vibra quando a rainha deixa 

sua cadeira, caminha por um tapete vermelho e reverencia César. Em meio aos olhares dos 

amantes, ela pisca. (Imagem 42, Anexo A). 

O recurso de reprodução foi utilizado não apenas para compor este trecho da narrativa 

das personagens, mas também estabelece o estilo da produção, de monumentalização do 

passado, elemento fundamental no épico mainstream. (MARTEL, 2012:12) De fato, se 

comparado aos relatos clássicos, a encenação se sobrepôs consideravelmente na grande tela o 

acontecimento narrado na literatura. 

  Com a morte de César, morrem também os planos de dominação imperial de 

Cleópatra, ao menos, até que ela possa se reorganizar a partir da sua relação com Antônio.No 

cinema, o diretor utiliza um arrojado formato para demarcar a sincronia temporal na cena da 

premonição de Cleópatra. Entre as chamas da pira da sacerdotisa ela vê César sendo 

assassinado. As duas cenas, oráculo com a voz vibrante da sacerdotisa vivida por Pamela 

Brown e o assassínio pelos traidores, estão conectadas pelas chamas e são, portanto, 

simultâneas. O resultado é bastante dramático com um toque místico, que advém da parcela 

referente à religiosidade oriental combinada à sonoplastia da cena. Em meios às chamas ela vê 

o assassinato de César e o momento fatídico em que o ditador recorre à Brutos, que é quem 

desfere o golpe fatal. César cai frente ao busto de Pompeu. Ao ver a cena, ela exclama,“My 

son!” e desfalece em frente ao fogo sacerdotal. (Imagem 43, Anexo A). 

 



74 

Na obra de Jean-Léon Gerôme, César já morto jaz no canto do Senado enquanto os 

cesaricidas exaltam a República. (Imagem 44, Anexo A) Num breve comparativo entre as 

composições de Gerôme (as quais não se atribui diretamente qualquer relação com o filme, 

mais um lugar recorrente nas projeções de Cleópatra) nota-se a utilização do pintor de tons 

mais quentes na cena que retrata o palácio de Alexandria. Uma composição ao estilo clássico, 

lúgubre e fria mostra o senado com o ditador morto. 

      A preocupação de Cleópatra tem razões bem óbvias: teme pelo destino de seu filho, já 

que César não o reconheceu em Roma. Depois, Antônio dirá que paternidade não assumida 

por César é o que impedirá Cesarion de ser assassinato, fato que não se comprova no desfecho 

da trama. 

  No filme, César proclama que o Césário é seu filho em frente aos seus soldados 

romanos. Um deles o alerta: “Remember the Roman Law, Caesar!”. César era casado em 

Roma com Calpúrnia, não poderia assumir a paternidade do filho de Cleópatra a menos que o 

adotasse e fizesse dele seu herdeiro. Quando César deixa o Egito, abandona também sua 

concubina egípcia. A exemplo dele, muitos soldados despedem-se de suas amantes egípcias 

no porto de Alexandria, o que evidencia o Egito como espaço feminino de prazeres 

disponíveis em contraste com Roma masculina onde impera a moralidade. Cleópatra 

representa a outra, a amante, em contraposição à mulher oficial, romana, não oriental. 

  Na cena em que Marco Antônio lhe comunica que se casou com Otávia, ela reage 

como a mulher traída, vítima do estratagema de Otávio para mudar a opinião pública a 

respeito de Antônio. Fosse por sua posição social ou por ser a protagonista da trama, sua 

situação como a amante, a rainha prostituta presente de acordo com relatos clássicos, ela não 

fica estigmatizada, o espectador é levado sentir empatia por ela. Além disso, ela se une a 

Antônio através de um casamento egípcio. (SCHWENTZEL, 2009: 65)  

Marco Antônio é constantemente evocado na iconografia sobre Cleóaptra. O enconto 

dos dois em Tarso seria outra façanha da rainha na conquista de mais um romano notável. A 

barca dourada ou o banquete suntuoso repleto de servas e dançarinas teria o efeito de atrair e 

maravilhar Antônio. Nestas composições nota-se, entrementes, o mito das pérolas dissolvidas 

no vinagre, evento este que não possui respaldo nos textos clássicos, mas no imaginário 

acerca da rainha.  

A composição da cena é inspirada na obra de Plutarco, cujo relato demonstra uma 

associação de cunho político: Afrodite e Dionísio numa união divina dominariam a Ásia. A 

cena descrita, fielmente representada da obra de Mankiewicz, à exceção de omissão do 
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episódio das pérolas dissolvidas em vinagre, largamente difundido na iconografia do banquete 

de Cleópatra e Antônio. (Imagem 45 e 46, Anexo A). 

No filme está presente apenas Cesário que aparece aprendendo com seu pai a arte de 

governar. No, entanto, os filhos de Cleópatra e Antônio, Cleópatra Selene, Alexandre Hélio e 

Ptolomeu Filadelfo, não são nem mencionados no filme. Essa referência é importante, como 

aponta Arciniega, pois o cinema sempre teve uma tendência a ofuscar o lado maternal e 

patriota de Cleópatra e ressaltar outros aspectos, mais atrativos à composição do mito. 

(ARCINIEGA, 2000: 27) A visão de uma Cleópatra maternal e seus quatro filhos não condiz 

com a mulher fatal, bela e sedutora que se espera encontrar no cinema e nem a visão forte e 

visionária de Mankiewicz. 

A cerimônia do ginásio em Alexandria, na qual Cleópatra divide os territórios, tanto os 

egípcios como os romanos cedidos por Antônio, entre cada um de seus herdeiros, é alterada 

para encaixar-se no enredo. No palácio, Cesário assume o trono com regência de sua mãe. 

Esse evento, no qual são cedidos também territórios pertencentes a Roma, e a leitura do 

testamento de Antônio, foram os motivos nos quais Otávio se ancorou mais fortemente para 

denegrir Antônio, e no clima de hostilidade, declarar guerra a ele e Cleópatra.  

 

3.3.3- A Morte e a  Posteridade  na representação do suicídio 

 

No último grupo de cenas do filme,  abarcam-se as cenas de morte. Nestas 

composições, comumente retratando o suicídio de Cleópatra ou o seu desfecho, são evocadas 

diferentes emoções atreladas à finitude da vida pelo ato do suicídio, como o amor e a luxúria. 

Percebe-se contundentemente dentre estas composições a estrita relação com o estilo e a 

estética do período em que a representação é produzida. No medievo, o suicídio pode fazer de 

Cleópatra uma mártir, enquanto na Renascença a um apelo à beleza, expresso nos seios 

desnudos da rainha. 

A cena da Batalha de Ácio não aborda especificamene a morte, mas é contundente 

como a morte dos planos de expansão imperial da rainha, além marcar o início do declínio  

moral de Antônio. Devido ao alto custo das cenas de batalhas é dado enfoque  apenas no 

desfecho do conflito: Antônio abandona suas tropas e parte em direção da embarcação de 

Cleópatra. Alguns autores defendem a saída de Antônio como estratégia político-militar. Já a 

visão romântica reitera que, tomado de amor pela rainha egípcia, Antônio ao segui-la rompe, e 

até trai, definitivamente os laços da civilidade romana e perde seu apelo junto à opinião 

pública.  
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Evidenciou-se que várias obras referenciais da arte foram influências recorrentes nas 

produções imagéticas do cinema. Em maior ou menor grau e em sincronia com o estilo de 

diferentes diretores e períodos, pintura e cinema têm dialogado nas construções de projeções 

do passado. De acordo com Cäsar Menz, uma reputação funesta acompanharia a rainha até a 

Renascença. (MENZ, 2004: 9) De fato, um dos principais fatores de atração em Cleópatra é 

sua mítica morte, tão erotizada quanto sua vida e seu país. A serpente é, assim como símbolos 

e trajes que aludem ao Egito Antigo, figura recorrente, embora algumas interpretações 

mostrem-na sendo mordida ora no seio, ora no braço. A influência religiosa seria perceptível, 

por exemplo, nas analogias com a figura de Eva e Maria Madalena.  

Em manuais do medievo a imagem do suicídio de Cleópatra é relacionada a vários 

exemplos como o de Jocasta, Saulo, Dido, Sardanapalo, Lucrécia, Demóstenes. (SCHEFER, 

2004 86) É preciso ressaltar, porém, que homens e mulheres têm papeis diferentes como 

heróis. O suicídio feminino, quando exaltado, simboliza o sacrifício e a renúncia e, não raro, 

como perceptível nas representações do suicídio de Cleópatra, remetem à sedução e o 

sofrimentos, características tidas como femininas. Não há, porém, qualquer reabilitação de 

suas ações, como por vezes é descrito em textos clássicos. Se na Antiguidade, o suicídio está 

relacionado aos estóicos e epicuristas, posteriormente, remete à humildade e penitência. Nas 

odes de Horácio, por exemplo, o suicídio de Cleópatra é tido como sua única atitude digna de 

elogios, à medida que encontra a morte sem medos e não devido ao sofrimento pela morte de 

Antônio, mas por sua recusa em participar do triunfo de Otávio. Essa perspectiva difere em 

amplos aspectos da obra de Boccaccio, na qual a estigmatizada vida de Cleópatra chega ao 

fim por uma justa punição da Fortuna. (SCHEFER, 2004: 85)  

      A obra de  Plutarco narra a comoção e o lamento de Cleópatra no túmulo de Antônio. 

No filme, o lamento parece remeter muito mais às esperanças perdidas de deter o controle do 

vasto império romano. Já a respeito do suicídio da rainha, parece a única saída quando ela 

nota o anel de Cesário nos dedos de Otávio, ele já teria sido assassinado e um futuro ainda 

mais funesto a aguardaria se cedesse às exigências do romano. A Cleópatra-Taylor sepultada 

em suas vestes de Ísis parece compor o que se torna uma imagem antiga esculpida na rocha, 

no fim da produção de Mankiewicz. (Imagens 47 e 48, Anexo A) 

 O Marco Antônio de Richard Burton é perseguido pela sombra de César, na política 

e em sua relação com Cleópatra. É no seu encontro com ela em Tarso que, conquistado pela 

rainha, começa o declínio moral do triúnviro. Díon Cássio relata que Antônio “completamente 

apaixonado pela Cleópatra que viu na Cilícia ele não teve mais nenhum cuidado com sua 
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honra e tornou-se escravo da egípcia, pelo amor da qual consagrou seu tempo”. (DÍON 

CÁSSIO Apud SCHWENTZEL, 2009: 107) 

O suicídio de Cleópatra de Mankiewicz conclui solenemente a história da rainha. Após 

compreender que se Otávio poupar-lhe-ia a vida era apenas para que ela participasse como 

prisioneira de seu desfile triunfante em Roma. Ela decide então, arquitetar a própria morte. 

Cleópatra de Mankiewicz suicida-se com a áspide escondida no cesto de figos trazido por um 

escravo. Na cena final, a rainha com suas vestes reais douradas em referência à Ísis, é velada 

por suas servas Iras e Charmion que também se suicidam. (Imagens 49, Anexo A) 

  

3.4 – O Espetáculo Épico e sua conturbada produção 

 

Cleópatra foi lançado oficialmente quatro anos após o início de sua produção, em 

Nova York em 31 de julho de 1963.
20

A película enquadra-se no gênero épico dramático. 

Acrescenta-se aqui que se trata de uma biografia pictórica (biopic). Gênero cinematográfico 

que não pode ser confundido com o gênero literário da biografia. (BERGAN, 1983: 56) 

Comumente, a categoria alude a personalidades célebres da história sem um rigor literário do 

qual o a licença poética do cinema se encontra despida. 

Três companhias foram as responsáveis pela produção do filme, a Twentieth Century 

Fox Film Corporation, a MCL Films S.A. e a Walwa Films S.A. Ainda sim, a produtora 

principal é a Fox, na época, sob o comando de Spyros Skouras. 

Num momento de declínio da produção de grandes épicos hollywoodianos, o intuito 

de produzir um filme sobre Cleópatra expressa o esforço da Fox, então em delicada situação 

financeira, de produzir temáticas já recorrentes no cinema e de forte apelo público e, portanto, 

apostas mais “seguras” de rentabilidade. Spyros Skouras inicialmente recorreu ao produtor 

David Brown para encontrar um projeto que se mostrasse promissor. Em 1959 Brown levou a 

ideia à Fox, e o estúdio aceitou a sugestão do produtor Walter Wanger, que há tempos 

desejava rodar um remake de Cleópatra. Ironicamente, a película que quase levou os estúdios 

à falência, foi originalmente pensada como uma produção de baixo orçamento que repetisse o 

sucesso alcançado pelo estúdio nas produções anteriores sobre a rainha, a 

saberCleópatra(1917) de J. Gordon Edwards e Cleópatra (1934) de Cecil B. De Mille. 

(RICHARDS, 2008:152) 

                                                 

 

20
Além da literatura especializada, as informações foram obtidas em sites especializados (imdb.com/cleopatra, 

egiptianfilmsite.com) e no documentário da BBC Cleopatra : The film that changed Hollywood, BBC, 1999. 
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De acordo com o relativamente modesto projeto inicial, as locações do estúdio em 

Hollywood seriam utilizadas para a filmagem do filme, cujo orçamento total fora estipulado 

em dois milhões de dólares. A direção ficaria sob o comando de Rouben Mamoulian de 

Rainha Christina (Queen Christina, 1933), filme estrelado pela célebre Greta Garbo. 

O produtor Walter Wanger foi também quem persuadiu a Fox a escalar Elizabeth 

Taylor para protagonizar o filme por um até então jamais visto cachê de um milhão de 

dólares. Nos final dos anos 1950, a atriz anglo-americana já conquistara demasiada 

visibilidade e prestígio por sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz, em 1959, por sua 

encenação no papel de  Maggie Pollitt na adaptação da peça de Tennesse Williams, Gata em 

Teto de Zinco Quente (Cat on a Hot Tin Roof, 1958) dirigida por Richard Brooks. Mesmo 

antes disso, o papel por ela vivido emUm lugar ao Sol (A Place in the Sun, 1951) deGeorge 

Stevens, já havia lhe garantido notoriedade. Antes da escalação de Taylor, Joan Collins e, 

posteriormente, as já estrelas Audrey Hepburn e Susan Hayard, também foram cogitadas para 

o papel quando a produção do filme ainda não tinha mobilizado tantos recursos. (HUMBERT, 

2004:288) 

Collins chegou a gravar cenas devidamente caracteriza durante a audição para o filme 

no entanto, a Fox considerou que Taylor fosse a mais indicada para dar maior projeção à 

película. Para Richards a posição de destaque na mídia também da vida pessoal de Taylor 

influenciou a sua seleção para o papel. Após a morte de seu primeiro marido, o produtor Mike 

Todd, em um acidente aéreo, a atriz se envolveu com o melhor amigo dele, o cantor Eddie 

Fischer. A partir daí a imagem da atriz permaneceu atrelada a escândalos e polêmicas já que 

Fischer ainda era casado com a atriz Debbie Reynolds.  

A imagem de Cleópatra projetada pelo produtor Walter Wanger não se aproximava da 

sedutora calculista shakespeariana, tampouco a versão da rainha infantilizada de Bernard 

Shaw. À revelia de uma perspectiva romântica oitocentista da rainha, Wanger almejava 

propor uma versão focada no seu carisma e beleza (o que não seria nada inovador), mas 

também na sua inteligência e aptidão em idiomas e em assuntos políticos. Mais do que uma 

mulher exótica movida por paixões, ela seria uma exímia governante e estrategista 

preocupada com seu povo e território. 
21

 

                                                 

 

21
 “Uma jovem mulher fascinante e brilhante, admiravelmente versada para governor. Ela é uma ótima 

administradora. Ela compreende táticas militares. Seu senso de responsabilidade como uma chefe de governo é 

imenso (…) ela fala sete idiomanas e vários dialetos” Tradução livre do original em inglês: “a fascinating, 

brilliant, irrestible young woman, admirably reared in rulership. She is a great administrator. She understands 
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 Além disso, Wanger pretendia fugir dos moldes do espetáculo épico dramático e assim 

seu filme se aproximaria de um thriller sobre intrigas políticas no emblemático momento 

histórico do governo da rainha, o final da República. 

Um filme de intriga, conspiração, suspense e aventura em sua totalidade. Não será 

apresentado – como filmes históricos geralmente são – de maneira pomposa, com uma 

infindável extravagância, mas antes com velocidade e tempo e excitantes reviravoltas na 

imagem de um outro mundo.(BERNSTEIN, 2004: 349-50)
22

 

 

De acordo com Richards, no entanto, a medida que a Fox passou a demandar cada vez 

mais um espetáculo convencional mais elementos das obras literárias de Shaw e Shakespeare 

foram sendo incorporados à trama em detrimento da perspectiva inicial de 

Wanger.(RICHARDS, 2008:153) Nesse sentido, um tentativa de propor uma configuração 

mais moderna da trama sucumbiu à demanda comercial considerada desejável pelo estúdio. 

Com a construção do set
23

 de Alexandria nos Estúdios Pinewood na Inglaterra, as 

filmagens tiveram início em setembro de 1960. Adversidades climáticas, contudo, logo 

impediram que as cenas externas fossem filmadas. Ademais, Elizabeth Taylor adoeceu e o 

clima britânico comprometia a sua recuperação. 

A atriz, além do alto cachê, adquiriu certa influência na produção do filme. De acordo 

com o documentário de Kevin Burns e Brent Zacky, Taylor passou a ter problemas com o 

roteiro sob o comando de Mamoulian.
24

 A seu ver, se o filme fosse um fracasso, ela seria a 

maior responsabilizada pela audiência/crítica. Com seu nome em jogo, o alto investimento em 

Taylor fez dela parte fundamental numa série de importantes decisões do filme. 

Estabelecido um clima de pressão com a protagonista, atrasos nas filmagens em 

decorrência das chuvas em Londres e com apenas dez minutos de cenas utilizáveis gravadas, 

Mamoulian abdicou do posto de diretor e o estúdio decidiu suspender a produção do filme. A 

fim de baratear o custo da mão-de-obra e por conta do clima, as gravações foram realocadas 

para a Itália, nos Estúdios Cinnecità em Roma. 

A influência de Taylor se fez presente novamente quando ela sugeriu Joseph 

Mankiewicz para a direção do filme. Ela havia há pouco trabalhado com ele em De repente, 

                                                                                                                                                         

 

military tactics. Her sense of responsibility as a governing chief is enormous [...] She speaks seven languages 

and many dialects.”(WANGER Apud RICHARDS: 2008: 152). 
22

 Tradução livre do original em inglês: “ The entire picture is one of intrigue, conspiracy, suspense and 

adventure. It will not be presented – as historical films usually are – in a pompous manner, with endless 

pageantry, but rather in the speed and tempo and cliff-hanger excitement of an underworld picture.” 

(BERNSTEIN, 2004: 349-50) 
23

 Locação devidamente munida de cenário, equipe e equipamentos construída comportar a filmagem das cenas. 
24

 Cleopatra: the movie that changed Hollywood. (1999) BBC Productions, Kevin Burns and. Brent Zacky. 
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No último verão (Suddenly Last Summer, 1959). O estúdio considerou a sugestão da atriz e o 

diretor substituiu Rouben Mamoulian na direção em paralelo ao seu cargo de presidente do 

sindicato de diretores de cinema, que assumira em 1950. Além de Mamoulian, Darryl F. 

Zanuck também chegou a assumir a direção do projeto durante um curto espaço de tempo, 

ainda que não sejam mencionados nos créditos da produção. (RICHARDS, 2008: 152) 

Ainda que a indicação de Taylor tenha sido decisiva para a escolha de Mankiewicz, há 

que se levar em conta a sua bem-sucedida performance como diretor de Júlio César (Julius 

Caesar, 1959) com Marlon Brando. O filme foi indicado a quatro Oscars incluindo categorias 

principais e, portanto, mais disputadas, como as de Melhor Filme e Melhor ator para Brando. 

Até o momento em que Mankiewicz assume a direção, o orçamento do filme atingira a marca 

dos sete milhões de dólares. 

Ao tomar controle da produção, Mankiewicz considerou que o roteiro, já inúmeras 

vezes modificado, precisaria ser refeito. Como o novo diretor já era um proeminente 

roteirista, ficaria encarregado da versão final do roteiro. Para integrar uma equipe de apoio 

que o auxiliasse foram chamados Sidney Buchman, co-autor de O Sinal da Cruz (The Sign of 

the Cross, 1932) de Cecil B. DeMille; e Ranald MacDougall, experiente em roteirizar 

películas protagonizadas por mulheres como Mildred Pierce (1945), Possessed (1947) e 

Queen Bee (1955). Geralmente, na literatura e entre sites especializados, estes são os nomes a 

quem o roteiro é creditado. 

Nesse período Taylor voltou a adoecer gravemente. Devido a uma forte pneumononia 

a atriz ficou à beira da morte e foi salva por um processo de traqueostomia feito às pressas. 

Num dos vários momentos dramáticos da produção noticiado pela mídia, Taylor estaria em 

seu hotel quando febril entrou em coma. Uma convenção de médicos que estaria sendo 

realizada nos andares inferiores do hotel teria sido a sua salvação: um notável especialista, 

médico pessoal da realeza britânica teria estado presente no procedimento que salvou a vida 

da atriz. Com uma cicatriz permanente e ainda convalescente ela vai à Califórnia se 

restabelecer enquanto o roteiro é refeito. O orçamento do filme ultrapassou a marca de 27 

milhões de dólares, devido às mudanças da equipe, como o diretor, e aos inúmeros 

desperdícios que o atraso das filmagens e as más condições causaram. 

Os inúmeros atrasos geraram também problemas entre os atores. O conflito de agendas 

com Petter Finch (Júlio César) e Stephen Boyd (Marco Antônio), que há pouco havia atuado 

em Ben-Hur (1959, William Wyler), devido a outros compromissos, abandonam a produção. 

Nesse ínterim, o então figurinista Oliver Messel, que havia trabalhado também no figurino de 
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César e Cleópatra (1945) de Gabriel Pascal foi substituído pelo figurinista italiano Vittorio 

Nino Novarese. 

A impossibilidade de dar continuidade ao projeto no tempo previsto também fez com 

que Skouras determinasse que as filmagens fossem iniciadas a qualquer custo, o quanto antes. 

Então, em 25 de setembro as filmagens recomeçaram, com apenas metade do roteiro pronto. 

Durante os 18 meses seguintes Mankiewicz conduziria simultaneamente a direção e a 

produção do roteiro, atividade que o levou à exaustão. Por fim, Macdougall fica responsável 

pelas últimas páginas do roteiro. 

Com a saída dos atores protagonistas, Rex Harrisson é escalado para interpretar Júlio 

César e Richard Burton o papel de Marco Antônio. Para o papel de Otávio foi escalado Roddy 

McDowall. 

A publicidade e atenção da mídia foram também exorbitantes no que se refere aos 

aspectos da gigantesca produção que contava com a construção de estátuas (160), os luxuosos 

espelhos, jóias, armas, cerâmicas, moedas, mapas, somado aos altos salários e a incerteza da 

participação de atores e membros da equipe e da mudança de cenários. 

De acordo com o serviço de imprensa da Fox, a partir dos desenhos de John de Cuir, 

foram construídos 47 interiores e 37 exteriores. Um dos mais notáveis, o de Roma em 

Cinecittá. (ARCINIEGA, 2000: 118) Embora a maioria das cenas tenha sido filmada nos 

estúdios da Cinnecittá, em Roma, há também cenas no Egito e na Espanha, fora o que foi 

produzido na Inglaterra em Pinewood.Para o figurino foram confeccionadas mais de 26000 

peças, fora os 58 vestidos desenhados exclusivamente para o papel de Taylor, com destaque 

para o vestido dourado que alude à imagem da deusa Ísis, trabalhado em ouro. Esse traje 

aparece na cena da entrada de Cleópatra em Roma e também no suicídio. A coroa usada por 

Taylor remete àquela utilizada pela Cleópatra esculpida no templo em Dendara; com o 

dikéras (duplo corno da abundância) em volta do disco solar, em referência ao deus sol Rá. 

Atrás, duas plumas e, ao redor da cabeça, serpentes faraônicas. (FORD, 2010:100) 

As filmagens prosseguiram até 05 de março de 1963 e o orçamento total da produção 

foi avaliado em 40 milhões de dólares (em valores atuais, estimado em 200 milhões de 

dólares). Adversidades climáticas, a enfermidade de Taylor, além da falta de preparo na pré-

produção e a falta de limite orçamentário fizeram com que o filme saísse do controle da 

produtora. O então presidente da companhia Spyros Skouras, que inúmeras vezes rejeitou a 

indicação dos executivos de cancelar o projeto, foi responsabilizado pelo descontrole no 

investimento. Como consequência, antes mesmo de ser finalizado o filme acarretou num 

prejuízo de mais de 22 milhões de dólares em 1961e Skouras foi forçado a se demitir. 
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Com a saída de Skouras, o co-fundador do estúdio e um dos mais notórios executivos 

do período, Darryl F. Zanuck reassume a presidência da Fox a fim de impedir a falência. Após 

abandonar seu posto de produtor da Warner Studios em 1933, Zanuck formou sua própria 

produtora, junto com Louis B. Mayer e Joseph M. Schenck, a Twentieth Century Films. Em 

1935 a empresa absorve a então falida Fox Corporation. Zanuck presidiu a produtora por 

décadas antes de se dedicar exclusivamente à produção de filmes em fins da década de 1950. 

Após passar um período na Europa dedicando-se a outros projetos, retorna à Fox em julho de 

1962. 

Após a conclusão das filmagens, a edição final do filme proposta por Mankiewicz 

possuía 7,5 horas de duração. Era intuito do diretor dividir a produção em duas sequências: 

César e Cleópatra e Marco Antônio e Cleópatra. Contudo Darryl Zanuck não permitiu devido 

ao aumento dos custos que a divisão demandaria, o produtor então exige que o diretor edite 

novamente o filme. Após assistir a versão de 5 horas entregue por Mankiewicz rejeita o 

produto novamente por não conter o caráter de espetáculo imposto pelo estúdio.  

Mankiewicz é retirado da produção e o próprio Zanuck e Elmo Willian, um de seus 

editores de confiança, fazem uma nova versão, agora com 4 horas de duração. O resultado se 

mostrou bastante problemático: um amontoado de cenas desconexas repleto de erros de 

continuidade. (RICHARDS, 2008:154)A produtora, que procura a todo custo evitar um fiasco 

ainda maior, readmite Mankiewicz à direção do longa, outorgando a edição final novamente à 

perspectiva do principal idealizador. A proposta é restituir cenas chaves e filmar novas 

sequências a fim de dar coesão ao desenvolvimento da trama. 

Como Zanuck havia julgado que muitas das cenas de batalha parecessem desleixadas e 

improvisadas e para elevar o caráter de “espetáculo” do filme, chama novamente Andrew 

Marton, um diretor de apoio que havia filmado a Batalha de Moongate em Alexandria e a 

Batalha de Ácio, para regravar sequências bélicas como as da Batalha de Fársalia. 

Após a reedição do filme e com ampla cobertura midiática, a première do filme 

acontece em Nova York em 12 de junho no Rivoli Theatre na Broadway, num formato de 4 

horas. No entanto, essa versão também foi alterada e no posterior lançamento em Londres, em 

agosto de 1963, contava com 3 horas e 14 minutos.
25

A versão original de Mankiewicz, com 

mais de 7 horas, não há consenso nesta informação, mas a literatura admite que o diretor 

sugeriu que o volume de material produzido e, para dar coerência narrativa à obra, era viável 

                                                 

 

25
 Versão comercializada no Brasil utilizada na análise aqui desenvolvida. 
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a edição de dois longas metragens com mais de três horas cada. (RICHARDS, 2008: 153) 

Este material, no entanto, permaneceu inacessível ao público. De fato, na literatura utilizada, 

não há indícios de que a versão original do diretor sequer tenha sido mantida preservada. 

A divulgação do filme foi fortemente impulsionada pelo romance entre Taylor e 

Richard Burton, que teve início durante as filmagens, quando os dois ainda eram casados, ela 

com Eddie Fischer e ele com Sybill Williams.  

De acordo com Richards, o lucro inicial do filme foi de 26 milhões de dólares. De 

fato, apenas anos depois a comercialização da película e de produtos relacionados cobriria os 

gastos de produção e divulgação e, de fato, geraria lucro aos estúdios da Fox. O estúdio só se 

salvaria da falência devido ao estrondoso sucesso deA Noviça Rebeld e(The Sound of Music, 

1965) de Robert Wise. 

A representação possui elementos que conectam o signo ao objeto. (CHARTIER, 

1991: 191) Assim, o filme de 1963 esmerou-se em produzir uma convincente ambientação 

cenográfica cujos elementos possam facilmente ser associados ao Antigo Egito pela plateia. 

Inegavelmente, apresentam uma configuração muito mais voltada a uma perspectiva do Egito 

faraônico do que do Egito helenístico. Estes elementos procuram tornam a representação mais 

autêntica e verossímil, ainda que forma inexata e estereotipada. 

Stanley J. Solomon aborda esses aspectos, ressaltando que há inúmeras semelhanças 

entre o vestuário de Cleópatra e peças e monumentos em museus referentes ao Egito 

faraônico, mesmo que houvesse entre os artefatos e Cleópatra uma lacuna de mil anos. 

(SOLOMON, 1978: 48) A corte de Ptolomeu XIII evidencia um estilo tipicamente voltado ao 

faraonismo. (Imagem 31, Anexo1) 

A trilha sonora do filme foi assinada por Alex North e, juntamente com a 

iluminaçãotambém monumental, recebeu reconhecimento da crítica especializada. O filme 

venceu as categorias técnicasdo Oscar de Melhor fotografia, Melhor direção de arte, Efeitos 

visuais, e Figurino. O filme não arrecadou nenhuma das principais estatuetas cobiçadas por 

cineastas e artistas e apenas Rex Harrison foi indicado ao Prêmio de Melhor Ator 

Coadjuvante (LEVY, 2003: 149). 

Ainda que Walter Wanger tivesse intenções específicas para o resultado do filme. O 

produto final carrega os elementos de espetáculo almejados pela Fox. A tentativa de 

Mankiewicz de dividir as cenas em dois filmes contribuiu para que a primeira metade do 

filme seja distinguível da segunda, em termos de estilo narrativo e de uma perspectiva acerca 

da monarca helenística.A primeira parte se aproxima de César e Cleópatra de Bernard Shaw. 
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Para Richards, inequivocamente, Rex Harrison recebeu maior reconhecimento por sua 

atuação. 

A personalidade de César apresenta maior profundidade em relação aos outros dois 

protagonistas. O tom sarcástico de César e seu destaque na política são nuançados com seu 

temor de se ver fragilizado pela opinião pública devido aos seus ataques de epilepsia.  Ele é 

sagazmente ambíguo no que se refere a seu suposto filho, Cesário. O filme denota que 

possivelmente a prematura morte do ditador o tenha impossibilitado de garantir algum status 

em Roma para o filho da rainha, já que expressa abertamente o seu desejo de ter um herdeiro.  

A segunda parte se assemelha à peça de Shakespeare sem oferecer a mesma vitalidade 

e o humor presentes na peça. O Marco Antônio de Burton é talvez a personagem que mais 

recorra ao melodrama em todo filme. O ator possuía vasta experiência teatral e com peças 

Shakespereana.  

Durante todo o desenvolvimento do personagem há uma forte nota de amargura frente 

a autoridade inalcançável de César. A personalidade carismática mencionada na literatura 

clássica é pouco crível, e os inúmeros divertimentos aos quais ele teria sucumbido em 

Alexandria, em que ele e Cleópatra viviamuma vida inimitável, são reduzidos à taça de vinho 

que sempre carrega, evidentemente embriagado. 

A partir de tais considerações, foram selecionadas cenas consideradas emblemáticas 

que remetem ao caráter mitológico da imagem de Cleópatra amplamente difundido na cultura 

ocidental.
26

 Para tanto, o recorte enquadra-se nas composições pseudo-históricas de Humbert 

aqui supracitadas. 

O confronto entre a fonte fílmica e o registro literário não tem por objetivo a 

hierarquização das fontes, haja vista sua natureza e funcionalidade distinta, mas sim perceber 

quena literatura, na pintura e na escultura, imagens de Cleópatra percorreram, de forma 

dinâmica e metamórfica, o imaginário ocidental até atingir a esfera cinematográfica, 

temporalmente posterior e tributária dos mesmos anseios de revisitar e reconstruir o passado. 

O filme de Mankiewicz recorre ao melodrama, é rico em teatralidade e exageros e 

pompa (RICHARDS, 2008, 158). Ainda que o filme tenha sido inúmeras vezes, e por 

diferentes pessoas, reeditado, pode-se considerar que Cleópatra (1963) é um filme de autor, 

                                                 

 

26
 A seleção de cenas tem por intuito, entrementes, direcionar a análise aos pontos aqui julgados mais 

relevantes e evitar uma abordagem exaustiva pouco funcional. Quando necessário, outras cenas podem ser 

evocadas a fim de complementar o olhar acerca dos aspectos analisados. Ver VANOYE,  
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isto é, carrega características que torna reconhecível a autoria do projeto. Tal fator é 

evidenciado no estilo engessado de diálogos e pela nudez velada com poucos apelos eróticos.  

De acordo com Jean- Marcel Humbert, o objetivo do diretor era produzir uma epopéia 

íntima distanciando-se dos tradicionais filmes épico. A primeira parte do filme segue o estilo 

da comédia sofisticada enquanto a segunda parte é mais dramática e romântica (HUMBERT, 

2004: 289). 

A despeito dos objetivos da esquipe de produção, o filme se insere entre os épicos 

históricos. Nas cenas internas do filme há alternância entre planos abertos e em conjunto que 

dão profundidade às cenas. O efeito ajuda a monumentalizar o cenário, os enquadramentos em 

plano aberto dão a impressão visual de grandes e amplos espaços.  

 Percebeu-se que nesta película sobra a rainha ptolomaica há indícios da influência 

helênica no Egito. Em uma cena do palácio, o plano aberto permite perceber uma interessante 

composição de cena. No centro ao fundo, estátuas gregas sob o tom pálido do mármore em 

tonns cinza azulado. À direita ao fundo, estátuas egípcias, de Hórus e Anúbis em posições 

mais comuns às esfinges. Nesta composição impera o tom amarelado e quente. Assim é 

marcado o contrate e a dimensão híbrida de uma dinastia grega no Egito. (Imagem 50, 

AnexoA) 

3.5 – O Movimento Transcendente do Filme – paródia e  imortalização 

 

O cinema tem desempenhado papel arqueológico de reconstrução de civilizações 

antigas desde sua gênese. Ao analisar o cenário cinematográfico do cinema norteamericano, 

Marc Ferro classifica diferentes períodos em estratificações: a primeira, que antecede ao 

cinema, traz a marca da ideologia cristã protestante; a segunda é a ideologia da Guerra Civil; a 

terceira é a da reconciliação nacional.
27

O filme de Mankiewicz situa-se num período 

específico, no qual a representação cinematográfica é fortemente coibida e monitorada. De 

acordo com Ferro, 

Esse período imediatamente posterior à Segunda Guerra, que coincide 

com o início da Guerra Fria, caracteriza-se pela existência de uma ideologia 

oficial, obrigatória. É o único momento da história do cinema americano em 

que todo e qualquer questionamento foi identificado a uma traição. (FERRO, 

2009: 193)
28

 

                                                 

 

27
Num primeiro momento questionam-se as causas da guerra o que gerava conflitos e entraves entre opositores, a 

fim de minimizar as tensões, o enfoque é dado aos efeitos desastrosos da guerra. Estigmatiza-se a guerra civil, 

evento que se torna o ato fundador da história americana. (FERRO, 2009. p. 193). 
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Com isso, muitos cineastas migram para gêneros como: comédias musicais, westerns, 

gangster, filmes bíblicos, com a temática da Antiguidade, sobretudo, que glorificavam o 

Império Romano, de acordo com Ferro, “arquétipo do império americano”.(FERRO, 2009: 

193) A quarta estratificação estabelecida por Ferro consiste no meltingpot e a glorificação da 

democracia, que era excludente e restrita à parcela branca, anglo-saxã e protestante do país; 

uma exigência dos meios ligados aos dirigentes do governo.
29

 Comunidades negras são as 

primeiras a se opor e questionar democracia americana. Nas representações imagéticas, 

negros ocupavam comumente papéis subalternos e que internalizavam preconceitos étnicos, 

culturais, econômicos, etc. Nos anos 1970 um segmento contestatório alcança o sucesso ao 

associar relações interraciais, espetáculo, violência e revanche racial, a ideologia do salad 

bowl.  A partir de então, diferentes grupos étnicos e raciais buscam sua afirmação. 

 Contudo, a reivindicação da origem africana de Cleópatra pode ser percebida antes do 

advento da indústria cinematográfica. Marie-Stéphanie Delamaire situa Cleópatra nas disputas 

abolicionistas do século XIX. Nos anos que precederam a Guerra de Secessão, a origem 

étnica dos egípcios e sua civilização estavam no centro do debate científico e abolicionista 

americano.  

Através de jornais como o Freedom's journal, o Colored American e o Anglo-Africain a 

autora evidencia a reivindicação de uma Cleópatra núbia e negra como ícone na luta contra a 

escravidão. Em analogia ao suicídio da rainha, como não submissão ao espetáculo planejado 

por Otávio, no dilema entre escravidão e morte, Cleópatra escolhe a morte. (DELAMAIRE, 

2004: 271-76) Nesse debate, acerca das apropriações identitárias que destoam do padrão 

eurocêntrico Marie-Stéphanie Delamaire situa Cleópatra nas disputas abolicionistas do século 

XIX. (DELAMAIRE, 2004, 271-276) Nos anos que precederam a Guerra de Secessão, a 

origem étnica dos egípcios e sua civilização estavam no centro do debate científico e 

abolicionista americano. Em analogia ao suicídio da rainha, como a não submissão ao 

espetáculo arquitetado por Otávio para seu triunfo após a derrota de Marco Antônio e 

Cleópatra, no dilema entre a humilhante escravidão e a morte, Cleópatra escolhe a morte por 

suas próprias mãos. 

No cinema, o filme Cleópatra Jones, lançado em 1973 pela Warner Bros, também 

reivindicava a ascendência negra de Cleópatra pouco mais de um século depois. O filme é do 

ator e diretor americano Jack Starret. Na trama, Cleópatra, interpretada pela modelo e atriz 

                                                 

 

40 
Do original “WASP” (White, anglo-saxon and protestant). FERRO, Marc. Op. Cit. p.195. 
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Tamara Dobson, é uma agente especial da CIA que combate as drogas e o submundo do 

tráfico. Após enfurecer a poderosa traficante Mommy (Shelley Winters) ao destruir uma 

plantação de papoulas na Turquia, se torna alvo das armações e ataques da vilã e seus 

capangas. 

O filme representa as dificuldades e a violenta realidade dos guetos. Há também um 

forte senso de união e justiça partilhado pela comunidade.  A película expõe a união como 

forma de luta pela igualdade racial, contra o preconceito e a supremacia branca. (Imagem 51,  

Anexo A) 

Embora Cleópatra seja mostrada como uma agente bela e sensual, o filme não 

apresenta cenas de sexo ou nudez, e há pouco apelo sexual. A heroína é uma figura forte no 

combate ao crime.  Perita em artes marciais e no manuseio de armas, ele não é uma 

personagem frágil, pelo contrário, é capaz de subjugar qualquer inimigo, seja homem ou 

mulher. O aspecto romântico do filme é caracterizado pelo relacionamento de Cleópatra com 

Reuen que é, sobretudo, uma relação de igualdade. Por outro lado, Mommy (Mamãe), a vilã 

lésbica e traficante, é ridicularizada na sua obsessão com sexo e na tirania que exerce sobre 

seus capangas e assistentes. 

A paródia ironiza aspectos da versão de Mankiewicz, de 1963. Até então, a atores 

negros eram relegados apenas papéis secundários em filmes do gênero. Nesse sentido, 

Cleópatra Jones, mais do que propor uma nova perspectiva acerca do passado - conferindo 

ascendência negra à Cleópatra - critica uma representação desse passado que se pauta nos 

padrões étnicos e raciais impostos na indústria hollywoodiana. 

O filme inverte a lógica de Hollywood ao escalar atores negros para o papel principal 

e atrizes brancas como as vilãs. O filme faz alusão à histórica piscada de Taylor, nessa versão, 

porém, é Jones, quem pisca para crianças na rua. Na seqüência Cleópatra Jones e o Cassino 

de Ouro (Cleopatra Jones and the Casino of Gold, 1975), de Charles Bail, a agente mata sua 

inimiga durante seu banho em leite, também uma nítida referência ao filme de Mankiewicz. 

(SHOHAT, 2004: 45) A maquiagem nos olhos de Dobson remete à utilizada por Taylor na 

versão de 1963 ainda que as roupas utilizadas pela atriz e o cabelo afro façam referência à 

década de 1970. 

Cleópatra Jones não é ambientada no Egito Antigo, mas é por intermédio de menções 

que se estabelecem entre ela e as demais personagens, e sua evolução ao longo da narrativa, 

que uma série de relações com a Antiguidade se forma.Nesta produção Cleópatra também 

representa um ideal de beleza, agora propondo uma versão que contrapõe as predecessoras, 

desenvolvendo a negritude da rainha.  
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A respeito do caráter erótico envolvendo Cleópatra, Jean-Marcel Humbert afirma que 

a imagem erotizada tem início com o filme estrelado em 1917 com Theda Bara no papel 

principal. Nos anos 1970, no entanto, essa imagem é fortemente caracterizada no cinema 

pornô. Nesse sentido, duas produções se destacam: The notorius Cleopatra (1970) de A. P. 

Stootsberry e Cleopatra: Queen of sex(1970), animação japonesa de Osamu Tezuka e Eiichi 

Yamamoto (HUMBERT, 2004: 289). A Cleópatra de Stootsberry é interpretada pela atriz 

Loray White, o que evidencia que no cinema pornô do período há uma representação da 

rainha contextualizada na Antiguidade, que admite a possível origem africana de Cleópatra. 

Esta perspectiva relaciona-se a um processo específico de hipersexualização e erotização da 

mulher negra (BARBOSA, 2010: 15). 

 Já em 2002, em Austin Powers e oMembro de Ouro (Austin Power in Goldmember), 

de Jay Roach, uma referência é feita à Jones na personagem Foxxy Cleópatra, interpretada 

pela cantora Beyoncè Knowles, também uma agente que luta contra o crime. Essa 

apropriação, assim como Cleópatra Jones, é uma produção que expõe a forma como o passado 

foi representado, além de reverter também a dialética imposta pela indústria, da eterna luta 

entre o bem (branco) e o mal (negro) (SHOHAT, 2004: 46). 

Cleópatra foi representada em um volume da série de quadrinhos Asterix de Renné 

Goscinny e Albert Uderzo e na sua adaptação para as telas na animação franco belga Asterix e 

Cleópatra de 1968. Publicada em 1961, a série cômica conquistou o mundo fazendo 

referência a temas culturais. Hoje, com 33 álbuns em 107 idiomas e dialetos e mais de 300 

milhões de exemplares vendidos é ainda um fenômeno editorial, publicitário cinematográfico 

(ROUVIÈRE, 2008: 25-53). 

 Em referência à origem do povo franco, a série narra a história de Asterix e sua vila 

gaulesa, a última resistência da Gália frente ao Império Romano sob o comando de Júlio 

César. De fato, o ditador é representado com base nas efígies da Antigüidade e no relato de 

Suetônio que lhe conferem um nariz adunco e uma rala cabeleira. A sátira empregada por 

Goscinny e Uderzo utiliza signos e aspectos da história: a arrogância e mania de grandeza são 

caracterizadas presentes na personalidade de um César coroado de louros, símbolo do poder 

imperial romano, ainda que o César original jamais tenha chego ao posto de imperador.  

As célebres palavras proferidas por César “Vim, vi e venci” são transformadas em 

“vim, vi e não acreditei em meus olhos” e “Bom, vim, vi e entendi” (ROUVIÈRE, 2008: 25-

53). César foi também autor de De Bellum Gallico (Comentários sobre a Guerra das Gálias) e 

De Bellum Civili (A Guerra Civil), obras que narram seus feitos durante os eventos bélicos. 

Nas obras, César refere a si na terceira pessoa, esse aspecto literário é extrapolado e 
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ridicularizado na série. César emprega, nos diálogos da bande-desinée francesa a mesma 

forma de tratamento, de maneira pomposa exalta a si mesmo numa espécie de automitificacao 

bastante cômica na visão de Asterix e seu amigo Obelix. O personagem é preocupado com 

sua grandeza e com o seu lugar na história. Numa paradoxal elegância, César é forçado a 

descer de seu pedestal frente a situações extremas provocadas pelos gauleses 

(MANGEMATIN, 2003: 84-87). 

Asterix e Cleópatra, narra a história de uma aposta entre César e a rainha. César 

garante que a civilização egípcia, outrora grandiosa - uma referência ao Egito faraônico - 

agoraenfrenta sua decadência e Cleópatra, para provar o contrário, diz ser capaz de construir 

em apenas um mês o mais espetacular templo já visto. O arquiteto da rainha, desesperado com 

o absurdo prazo estipulado pela soberana, visto que os templos e pirâmides construídos muito 

antes do tempo de Cleópatra levavam décadas para serem edificados, e sob ameaça de ser 

jogado aos crocodilos, recorre ao druida gaulês Panoramix e seus amigos em busca de ajuda. 

Sua miraculosa poção dá força sobre-humana a quem a bebe tornando exequível a árdua 

missão.  

De acordo com Nicolas Rouvière, o objetivo da série não é de cunho nacionalista, 

mas, sim, propositalmente, exagerar e distorcer a história, satirizando tanto romanos quanto os 

gauleses e os outros povos como os egípcios. Há também uma nítida interlocução com a 

realidade da época, como a critica e a sátira aos manuais escolares que perpetuam uma visão 

estereotipada dos gauleses e da origem do povo franco. 

É satirizado também o filme de Mankiewicz, refletido como uma obra cujos exageros 

técnicos são absurdos. A cena da chegada de Cleópatra em Roma que no filme, dura mais de 

11 minutos e custou à Fox cifras astronômicas é também exagerada. A rainha chega ao local 

de construção do novo templo em cima de uma enorme esfinge dourada com detalhes 

turquesa puxada por escravos. Com a vestimenta e o cetro real e na cabeça um dikéras ou 

corno da abundância em volta do disco solar, em referência o deus Rá, contraria sua pretensão 

de visitar a obra discretamente. (Imagem 52, Anexo A) 

Além da sátira de Cleópatra-Taylor, nota-se também a referência de alguns mitos 

como o das pérolas dissolvidas em vinagre que a rainha teria devorado durante o banquete em 

Tarso em razão de uma aposta com Marco Antônio pelo banquete mais caro e suntuoso e 

também dos banhos em leite, luxuosos e erotizados rituais de beleza da rainha.A rainha 

Cleópatra é representada com um nariz notável, o qual é mencionado a todo o momento.  

A capa da revista em quadrinhos traz a rainha entre Asterix e Obelix, em alusão ao 

pôster do filme de Cleópatra, no qual a rainha é rodeada por César (Rex Harrison) e Marco 
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Antônio (Richard Burton). Já no cartaz do filme de Mankiewicz, tem-se a junção de dois 

tempos: a Cleópatra histórica da Antiguidade e a produção fílmica estrelada por Taylor no 

século XX. 

Na capa, os excessos da obra de Mankiewicz também são “adaptados” para os 

quadrinhos, evidenciando, assim como a propaganda do filme na época, os gastos da 

produção. (Imagem 52, Anexo A) 

“Asterix e Cleópatra – A maior aventura em quadrinhos jamais desenhada. 

14 litros de tinta nanquim, 30 pinceis, 43 lápis de diversas qualidades, 27 

borrachas, 38 quilos de papel, 16 fitas de máquina de escrever, 2 máquinas de 

escrever e 67 litros de cerveja foram necessários para a sua realização” (Tradução 

livre da capa do quadrinho original em francês. GOSCINNY e UDERZO. Astérix et 

Cléopâtre. Dargaud, Tome 6, 1965.) 

 

A Cleópatra dos quadrinhos, no entanto, não se assemelha à imagem de Elizabeth 

Taylor. O tom de pele moreno, os olhos escuros e o nariz proeminente fornecem novas 

possibilidades acerca da aparência da rainha, admitindo traços orientais e tonalidade mais 

escura à sua pele. Asterix também foge do estereótipo de herói do cinema americano, ao passo 

que César também não é um vilão tradicional, já que não oferece grande perigo aos gauleses 

nem precisa ser eliminado. O tom leve e irreverente da série produz a crítica através dos 

detalhes como os nomes das personagens e seu modus operandique são constantes em toda 

série. A adaptação animada dos quadrinhos produzida em 1968 repetiu a analogia satirizando 

a composição do espetáculo promovida por Mankiewicz. (Imagem 54, Anexo A) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Cleópatra de Mankiewicz possui aspectos bem distintos de suas predecessoras 

cinematográficas. Em nada se assemelha à vampiresca devoradora de homens interpretada por 

Theda Bara em 1917. Sob alguns aspectos, no entanto, aproxima-se da infantil e astuta 

Cleópatra de Vivien Leigh (1945) e a provocante rainha interpretada por Claudette Colbert 

(1934).
30

 De acordo com Lucy Hughes-Hallet, essas rainhas são Cleópatras-camp, que, 

debochadamente, exibem corpo e riquezas. São personagens irônicas, provocantes e 

subversivas. A Cleópatra cruel e calculista de Bara leva Marco Antônio à ruína política e 

militar, já a Cleópatra-Taylor leva-o, mais profusamente, à ruína moral à medida que o 

triúnviro admite estar atraído por tudo que julga abominar. (HUGHES-HALLET, 1990: 399) 

Nesse contexto, as mulheres romanas são o modelo de moralidade. Na obra de Mankiewicz, 

Otávia é subserviente e virtuosa, porém, é também pouco atrativa e simplória. Não se 

interessa por assuntos de política porque, na sua perspectiva, são questões a serem tratadas 

por homens. Ela ocupa o lugar que cabe às mulheres virtuosas, o da submissão. Cleópatra é o 

oposto, se mostra uma grande estrategista manipuladora, mas que, ainda sim, perece sob a 

dominação romana. 

Como aponta Jean-Marcel Humbert, nos dossiês de imprensa da Cleópatra de Cecil B. 

DeMille nota-se a comercialização de um “look Cleópatra” a partir de elementos do vestuário, 

da maquiagem e dos cabelos de Claudette Colbert no papel da rainha. Ainda para o autor, o 

auge da moda cuja referência é Cleópatra acontece com a produção de 1963 com Elizabeth 

Taylor no papel principal. (HUMBERT, 2004: 278) 

Os olhos violeta da atriz destacados com muita maquiagem, os cabelos na altura dos 

ombros, os caros diamantes, os adornos dourados, os véus e vestidos esvoaçantes e de cintura 

marcada são elementos que buscam relacionar o Egito Antigo, a moda dos anos 1960 e a 

figura de Taylor para compor uma imagem de Cleópatra que é, sobretudo, contemporânea à 

produção do filme. Uma ideia de beleza inigualável e divina da Cleópatra-Taylor é também 

bastante explorada nas cenas nos aposentos de Cleópatra e nos míticos banhos, cuja 

                                                 

 

30
 As produções mencionadas são Cleópatra. De J. Gordon Edwards. Fox Film Corporation, Estados 

Unidos, 1917.Cleópatra. De Cecil B. DeMille. Paramount Pictures, Estados Unidos, 1934. César e Cleópatra. 

De Gabriel Pascal. Gabriel Pascal Productions, Reino Unido, 1945. Para mais detalhes consultar:  SOUZA, R. 

S. . Cleópatra e o cinema hollywoodiano na primeira metade do século XX..Revista Mundo Antigo, v. 3, p. 99-

119, 2014. 



92 

composição rebuscada e repleta de detalhes se assemelha a uma pintura. Ainda que a atriz 

apareça seminua em algumas cenas, a composição não explora o erotismo. 

De acordo com Miriam Poiatti, cada época faz um corte semiótico que compreende o 

signo, a escrita ou imagem e seu referencial, o objeto histórico Cleópatra, e colocar sua 

própria marca receptiva. (POIATTI, 2004: 314) Na Cleópatra imortalizada por Elizabeth 

Taylor, fatos e discursos amplamente difundidos foram modelados para atender à proposta da 

projeção. A publicidade em torno da vida de Elizabeth Taylor fez dela uma Cleópatra 

convincente e autêntica, dentro e fora do cinema. Seus amores, luxos e excessos, como 

colecionar diamantes caríssimos, muitos deles presentes de Burton, com quem viveu uma 

paixão tempestiva e arrebatadora e se casou duas vezes, fazem dela a personificação do mito. 

Ocorreu um processo de ambiguidade entre personagem e atriz, que foi amplamente 

explorado pela mídia e aproveitado pelos publicitários. 

A Cleópatra-Dobson é descontextualizada do Egito Antigo, o que pode evidenciar uma 

resistência no circuito comercial do cinema norteamericano, até no contexto do blaxploitation, 

a uma Cleópatra negra. No entanto, as referências que são feitas, sobretudo, ao filme de 

Mankiewicz permite a contestação do padrão europeizante em Hollywood. 

Assim, entende-se que o debate acerca da ascendência da rainha nos meios de 

comunicação está conectado, na modernidade, a reivindicações e contestações multiculturais. 

Ainda que não se possa atestar sua etnia, negar as inúmeras possibilidades é desconsiderar 

evidências literárias e arqueológicas da miscigenação, de um complexo aglomerado 

multiétnico no norte da África e em sociedades do mundo greco-romano, historicamente de 

longa data em contato com povos africanos. 

A partir das representações abordadas percebe-se a dinamicidade das interpretações do 

passado. À Cleópatra sempre cabe uma beleza, ainda que em diferentes cânones de beleza 

através do tempo.De acordo com os autores A „mulher-sedutora‟ construída pela linguagem 

cinematográficao, o cinema seria um caminho da construção da subjetividade feminina, ao 

mesmo tempo, que permite perceber como se dá a construção cinematográfica em torno da 

mulher. (AREU; KIELING, 2008) 

A discussão envolvendo questões de gênero, raça e sexualidade permeiam o 

imaginário e as representações de Cleópatra. (SHOHAT, 2004: 44) De acordo com Lucy 

Hughes-Hallet, no entanto, o fator estético tem ganhado muito mais foco do que as 

características intelectuais de Cleópatra, como sua erudição, o conhecimento de vários 

idiomas e sua habilidade como governante. (HUGHES-HALLET, 1990: 20) Através da 

indústria hollywoodiana essa perspectiva chega ao público e passa a compor o imaginário 
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popular. O que demonstra a transformação do imaginário sobre o feminino, em conexão ao 

contexto sociocultural. Ao longo dos séculos as verdades e inverdades sobre a rainha nada 

mais fizeram do que mantê-la viva e dinâmica no imaginário ocidental.  

A Cleópatra-Taylor tornou-se um ícone cultural multifacetado. Ela remete não apenas 

à Cleópatra que governou o Egito no passado, mas ao seu próprio momento, ao passo que  

personifica a cultura do cinema na era dourada de Hollywood. Além disso, apresenta um 

ideário de beleza feminina (não atual, mas dos anos 1960), evidenciando e denunciando as 

restrições e os padrões restritivos do período para a representação de uma rainha egípcia no 

cinema. No entanto, ainda representa um referencial que ajuda a manter o caráter dinâmico da 

imagem de Cleópatra. Interessantemente, Cleópatra-Taylor ao propor uma épica 

representação da personagem histórica, monumentalizou a si mesma, fundindo as duas 

figuras. 

Para Wike, a imagem extra-cinemática de Taylor e sua vida boêmia repleta de luxos de 

célebre amante minou qualquer possibilidade do filme de estabelecer a rainha como uma líder 

de Estado com aspirações de um império mundial. O filme de Mankiewicz dse consolidou 

como uma imagem referencial pela sua grandiosidade, mas muitos dos gastos foram causados 

por problemas técnicos, de administração e com a produção e não na tentativa de reproduzir o 

passado. O star-system, no entanto, é fortemente desenvolvido com o filme na exploração 

extra-cinema da imagem de Elizabeth Taylor e sua identificação à mais célebre rainha do 

Egito. 
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ANEXO A 

 

Imagem 01: Cleópatra e Ptolomeu César (Cesário). Templo da deusa Hator, Dendera, Egito. 

Fonte:http://cpantiguidade.wordpress.com/2010/10/07/cleopatras/ 

 

 

Imagem 02: Cleópatra em tetradracma cunhado em Áscalon, Palestina, por volta de 50 a.C. Fonte: 

http://cpantiguidade.wordpress.com/2012/03/27/o-rosto-de-cleopatra/ 

http://cpantiguidade.wordpress.com/2010/10/07/cleopatras/
http://cpantiguidade.wordpress.com/2012/03/27/o-rosto-de-cleopatra/
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Imagem 03:Les Trois Belles de  Gaspard Isaac, 1654. Paris, Bibliothèque nacionale de France. Fonte : 

MENZ, Cäsar. Et. Al. Cléopâtre dans le miroir de l‟art ocidental. Genève : Muséé d‟art et d‟histoire, 2004. p.33. 

De acordo com a legenda
31

:  

 “Roma não teria sofrido a devastação de Tarquínio 

Nem o Egito teria sepultado Antônio e seu império 

Nem Príamo teria assistido às chamas reduzirem Tróia a cinzas 

Se a juventude, as tivessem deslumbrado tão horrendas”.  

 

 

.  
Imagem 04 - O Banquete de Cleópatra. Giovanni Battista Tiepolo, 1743-45Fonte: 

http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo/the-banquet-of-cleopatra-1744 

                                                 

 

31
HUGHES-HALLET, Lucy. Cleópatra: histórias, sonhos e distorções. Tradução de Luiz Antonio 

Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.232. 

http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo
http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo/the-banquet-of-cleopatra-1744
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Imagem 05:O Banquete de Cleópatra e Antônio. Giovanni Battista Tiepolo, 1746. Fonte: 

http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo/the-banquet-of-cleopatra-1747 

http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo
http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo/the-banquet-of-cleopatra-1747
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Imagem 06 - O Encontro de Antônio e Cleópatra. Giovanni Battista Tiepolo, 1746. Fonte: 

http://www.rositour.it/Arte/Tiepolo%20Gianbattista/Tiepolo.htm 

 

http://www.wikipaintings.org/en/giovanni-battista-tiepolo
http://www.rositour.it/Arte/Tiepolo%20Gianbattista/Tiepolo.htm
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Imagem 07- Gravura flamenga do século XVI. Walburg Institute. Fonte: HUGHES-HALLET, Lucy. 

Cleópatra: histórias, sonhos e distorções. Tradução de Luiz Antonio Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2005. Na 

gravura flamenga do século XVI Cleópatra é mostrada nua e com a serpente, em alusão à figura de Eva e o 

Pecado Original.  

 

Imagem 8 – Marco Antônio e Cleópatra. Iluminura de um manuscrito francês, 1450. Fonte: 

http://www.isidore-of-seville.com/cleopatra/17.html 

 

  

 

 

http://www.isidore-of-seville.com/cleopatra/17.html
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Imagens 09 e 10: Em sua coleção Outono em 2007, o 

renomado estilista Alexander McQueen inspirou-se na 

temática do Egito Antigo. Os olhos lápis-lazúli das 

modelos pertenciam à coleção de maquiagem produzida 

pelo artista para a MAC inspirada na  Cleópatra de 

Elizabeth Taylor, chamada The McQueen Effect. 

Fontes:http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-

ready-to-wear/alexander-mcqueen, 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/Alexander-

McQueen/, 

https://br.pinterest.com/pin/299982025148865742/ 

http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-ready-to-wear/alexander-mcqueen
http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2007-ready-to-wear/alexander-mcqueen
http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/Alexander-McQueen/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/Alexander-McQueen/
https://br.pinterest.com/pin/299982025148865742/
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Imagens 11 e 12: Cenas do filme Cleópatra (J. Gordon Edwards, 1917) com Theda Bara. 

Fonte:http://www.imdb.com/name/nm0000847/?ref_=nmmd_md_nm 

 

http://www.imdb.com/name/nm0000847/?ref_=nmmd_md_nm
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Imagem 13:Júlio César (Fritz Leiber) e Cleópatra (Theda Bara) em Cleópatra (J. Gordon Edwards, 1917). 

Fonte: ://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Theda_Bara_-_Cleopatra_03.jpg 

 

Imagem 14: A vampira (The vampire) Philipp Burne-Jones, 1897. Fonte: 

http://visionsofwhimsy.blogspot.com.br/2011/06/vampires.html 
 

 

Imagem 15: Divulgação do filme A Fool There Was (1915). Fonte: 

http://www.vaultofthoughts.com/2014/05/31/vamping-it-up/ 

http://visionsofwhimsy.blogspot.com.br/2011/06/vampires.html
http://www.vaultofthoughts.com/2014/05/31/vamping-it-up/
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Imagem 16: Cleópatra testa veneno em prisioneiros condenados. Alexandre Cabanel, 1887. Fonte: 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/greekroman/Achilles-to-Zephyr-List-of-Greek- HYPERLINK 

"http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/greekroman/Achilles-to-Zephyr-List-of-Greek-Roman-

Art.html"Roman-Art.html 
 

 

 
Imagem 17: Cleópatra testa o veneno em um prisioneiro condenado à morte na cruz. Cena do Filme 

Cleópatra (1934) de Cecil B. DeMille. Paramount Pictures. 

 
 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/greekroman/Achilles-to-Zephyr-List-of-Greek-Roman-Art.html
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/greekroman/Achilles-to-Zephyr-List-of-Greek-Roman-Art.html
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/greekroman/Achilles-to-Zephyr-List-of-Greek-Roman-Art.html
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Imagem 18:-Marco Antônio e Cleópatra. Sir Lawrence Alma-Tadema, 1885. 

Fonte: http://www.jim3dlong.com/modern-24.html 

 

 

Imagem 19: Cleópatra em Roma. Cena do filme Cleópatra (Cecil B. DeMille, 1934). 

 

http://www.jim3dlong.com/modern-24.html
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Imagem 20:  Claudette Colbert em Cleópatra (Cecil B. DeMille, 1934) 

 

 
Imagem 21: Viven Leigh em Cleópatra (Gabriel Pascal Productions, 1945) 

Fonte:http://www.fanpop.com/clubs/vivien-leigh/images/17873830/title/vivien_cleopatra-photo 

 

http://www.fanpop.com/clubs/vivien-leigh/images/17873830/title/vivien_cleopatra-photo
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Imagem 22:  Cena de Cleópatra (1917) Fox.  Fonte: 

http://www.artisanalintelligence.it/etc/cleopatra/attachment/cleopatra-1917-2/ 

 

Imagem 23: Cena de Cleópatra (1934) Paramount Pictures. 

http://www.artisanalintelligence.it/etc/cleopatra/attachment/cleopatra-1917-2/
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Imagem 24: Cena de Cleópatra (1945). Fonte: https://nitratediva.wordpress.com/tag/vivien-leigh/ 

 

Imagem 25: Cleópatra (Vivien Leigh) e Ftatateeta (Robson). Fonte: 

http://cscottrollins.blogspot.com.br/2015/03/flora-robson-queen-of-character-acting.html?view=magazine 

 

 

 

https://nitratediva.wordpress.com/tag/vivien-leigh/
http://cscottrollins.blogspot.com.br/2015/03/flora-robson-queen-of-character-acting.html?view=magazine
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Imagem 26: Os Olhos de Cleópatra
32

 

 

 

Imagem 27: César é observado 

 

 

Imagem 28: Cleópatra e suas servas 

 

                                                 

 

32
 Todas as imagens referentes ao filme de Mankiewicz foram retiradas do próprio filme: Cleópatra. De Joseph 

Mankiewicz. Twentieth Century Fox, Estados Unidos, 1963. 
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Imagem 29: Rituais de Cleópatra 

 

 

Imagem 30: Serva envenenada 

 

 

Imagem 31: A fertilidade de Cleópatra 

 

 



117 

 

Imagem 32: Primeira versão do pôster. Píntura em acrílico 30x40 de Howard Terpning. 

Fonte:  https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A 

 

 

Imagem 33: Pôster de Cleópatra (1963) censurado em Barcelona. 

Fonte: https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 34: Versão do pôster original alterado 

Fonte: https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A 

 

https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A
https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A
https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A
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Imagem 35: Outra versão do pôster modificado 

Fonte: https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A 

 

 

 Imagem 36: Ptolomeu XIII e sua corte na chegada de César à Alexandria  

 

 

Imagem 37: Cleópatra enrolada no tapete 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Cleopatra-Original-Belgium-Mankiewicz-Elizabeth/dp/B00G05YB9A
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 Imagem 38: Imagem 28:César e Cleópatra – Jean Léon Gérôme, 1866. 

Fonte: http://www.oceansbridge.com/oil-paintings/product/44131/cesaerandcleopatra1866 

   

 

 

Imagens 39 e 40: Contraste de Cores – Roma e o Egito 
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Imagem 41: O túmulo de Alexandre 

 

 

Imagem 42: Entrada em Roma 

 

 

Imagem 43: Assassinato de César 
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Imagem 44: A Morte de César de Jean-Léon Gerome, entre 1859-67 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_-

_The_Death_of_Caesar_-_Walters_37884.jpg 

 

Imagem 45: A Barca de Cleópatra 

 

 

Imagem 46: Banquete em Tarso 
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Imagem 47: O suicídio de Antônio 

 

  

Imagem 48: O suicídio de Cleópatra 

 

 

Imagem 49: O Sepultamento 
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Imagem 50: Entre a Grécia e o Egito 

 

Imagem 51: Cleópatra Jones 

  

Imagem 52:  Fonte:GOSCINNY e UDERZO. Asterix e Cleópatra. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.27. 
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Imagem 53:  Capa de Asterix e Cleópatra. Fonte:GOSCINNY e UDERZO. Asterix e Cleópatra. Rio de 

Janeiro: Record, 2010. p.27. 

 

 

Imagem 54: Asterix e Cleópatra, 1968. Fonte: GOSCINNY e UDERZO. Astérix et Cleopatre. Dergaud, 

1965. 
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                                                                   ANEXO B 

 

 

LISTA DE FILMES - CLEÓPATRA 

 

 

Número / Título Original / País / Ano 

 

1. Cléopâtre  - França, 1899 

2. Cléopâtre – França, 1907 

3. Antony and Cleopatra - EUA, 1908 

4. Cleopatra’s Lover - EUA, 1909 

5. Cléopatra - Alemanha , 1909 

6. Cléopâtre – França, 1909 

7. Cléopâtre - França, 1910 

8. César em Égypte, França, 1910 

9. The Passions of an Egyptian Princess–Reino Unido, 1911 

10. Cleopatra - EUA, 1912 

11. Marcantonio e Cleopatra–Itália, 1913 

12. Cleopatra - EUA, 1917 

13. Cleopatsy - França, 1918 

14. Toto et Cléopâtre - França, 1919 

15. La perle di Cleopatra – Itália, 1920 

16. Cleopatra, die Herrin des Nils - Alemanha, 1921 

17. Cleopatra and Her Easy Mark - EUA, 1923 

18. Nabadaile Cleopatrei – Romênia, 1925 

19. Cleo to Cleopatra -EUA, 1928 

20. Cleopatra - EUA, 1928 

21. Visen om Cleopétra, Den, 1929 

22. Oh! Oh! Cleopatra - EUA, 1931 

23. Three's A Crowd - EUA, 1932 

24. Cleopatra, EUA, 1934 

25. Ahib el Ghalat (لط أحب غ  Egito, 1942 - ( ال

26. Cleopatra( زا ات يوب ل  Egito, 1943 - ( ك

27. Caesar and Cleopatra–R.U./EUA, 1945 

28. La Vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra–México, 1946 

29. My Wife's Best Friend - EUA, 1952 

30. The Death of Cleopatra - EUA, 1953 

31. Serpent of the Nile, EUA, 1953 

32. Due Notti con Cleopatra - Itália, 1953 

33. Caesar and Cleopatra – EUA, 1956 

34. Le Legioni di Cleopatra–França/Itália/Egito, 1959 

35. The Story of Mankind – EUA, 1957 

36. Il Sepolchro dei Rei–Itália/França, 1960 

37. Cleópatra -Brasil, 1960 
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38. Una Regina per Cesare–Itália/França, 1962 

39. Antonius und Cleopatra - Alemanha, 1963 

40. Cleopatra - EUA, 1963 

41. The Spread of the Eagle–R.U., 1963 

42. Toto e Cleopatra - Itália, 1963 

43. Carry on Cleo–R.U., 1964 

44. Cleo Trio - EUA, 1964 

45. Cleopatra era Cándida - Argentina, 1964 

46. Il Figlio di Cleopatra - Itália, 1965 

47. I Kleopatra en Drasei - Grécia, 1966 

48. Astérix et Cléopatre–Belgica/França, 1968 

49. Cäsar und Cleopatra - Alemanha, 1969 

50. Caesar and Cleopatra - EUA, 1970 

51. Cleopatra - EUA, 1970 

52. Cleopatra (クレオパトラ )- Japão, 1970 

53. The Notorious Cleopatra - EUA, 1970 

54. Antony and Cleopatra–Reino Unido/ Espanha/Suíça, 1973 

55. Antony and Cleopatra–Reino Unido, 1974 

56. Cleopatra - EUA, 1974 

57. Caesar and Cleopatra–Reino Unido, 1976 

58. La Sierpe del Nilo - Espanha, 1977 

59. Antony and Cleopatra–Reino Unido/EUA, 1981 

60. Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ - França, 1982 

61. Antony and Cleopatra -EUA, 1983 

62. Sogni erotici di Cleopatra – França/Itália, 1983 

63. The Cleopatras–Reino Unido, 1983 

64. Blonde Heat - EUA, 1985 

65. Cleopatra's Bondage Revenge - EUA, 1985 

66. Meglio Baciare un Cobra - Itália, 1986 

67. Spanning in Slagharen–Países Baixos, 1988 

68. The Smile of Cleopatra - Japão, 1989 

69. Alexandria Again and Forever (مان وك مان ةك ندري ك س  Egito, 1990 - ( إ

70. Giulio Cesare in Egitto - França/Belgica/Alemanha, 1990 

71. Uncle Jack and Cleopatra's Mummy–Reino Unido, 1993 

72. Antonio e Cleopatra - Itália, 1996 

73. Cleopatra - EUA, 1999 

74. Cleopatra: The Dream of Any Farao -Brasil?, 2000 

75. The Royal Diaries: Cleopatra: Daughter of the Nile - EUA, 2000 

76. Diary of a Teenager (قة مزاه زات  Egito, 2001 - ( مذك

77. Astérix & Obélix: Mission Cléopatre - França, 2002 

78. Cleopatra does Hollywood - EUA, 2002 

79. Julius Caesar–EUA/Alemanha/Itália, 2002 

80. Secretul Reginei Cleopatra - Romênia, 2002 

81. Cleopatra - Suécia, 2003 

82. Imperium: Augustus–Itália/Alemanha/Espanha, 2003 

83. Kleopatra–República Tcheca, 2003 

84. Caesarion–Reino Unido /EUA, 2005 

85. Cleópatra - Brasil, 2007 
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86. Cleopatra (ز ات يوب ل  Síria, 2010( ك

87. Cleopatra Sadistica - EUA, 2010 

88. Liz and Dick - EUA, 2012 

89. The Mighty Cleopatra - EUA, 2012 

90. Superheroine Underworld: The Rise of Cleopatra - EUA, 2012 

91. Cleopatra ya Lalla (ال اال زاي ات يوب ل  Marrocos, 2013- (ك

92. Cleopatra - EUA, 2015 

 


