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[...] ele e sua nobre esposa, a melhor das mulheres, que mantém em seus braços seu 
marido em sua morada; apreciando com todo seu coração seu irmão e marido. 
Assim se realizaram as sagradas bodas dos dois imortais que deu a luz a poderosa 
Réia para serem monarcas do Olimpo. E um só leito para o descanso de Zeus e 
Hera prepara Íris, donzela ainda, com suas mãos lavadas com perfumes.  

Teócrito, Idílio XVII 
 

3.1 O papel das rainhas no mundo helenístico. 

Nós iniciamos este capítulo com uma passagem do Idílio XVII de Teócrito, também 

conhecido como Encômio a Ptolomeu II. Nestas poucas linhas percebemos a visão que 

tinha o antigo poeta sobre a relação amorosa entre Arsinoe II e Ptolomeu II. Vivendo e 

escrevendo na primeira metade do século III a.C. em Alexandria, sob o patrocínio real de 

Ptolomeu II, Teócrito nos expõe a natureza e o status da rainha ptolomaica; e ele faz isso 

com uma grande vantagem, a de quem presenciou o papel que Arsinoe II representou na 

corte Alexandrina. 

A opinião de Teócrito é compartilhada, em parte, com as pesquisas acadêmicas 

sobre o papel da mulher no período helenístico. Mas abandonemos por um momento 

Arsinoe II, para nos concentrarmos sobre a percepção geral que o papel e o status que a 

mulher e a rainha helenística têm na opinião de pesquisadoras como Sarah Pomeroy1, Ivana 

Savalli-Lestrade, Mary Lefkowitz entre outras. 

Desde o início de seu governo como monarca Ptolomeu I (306-283 a.C.) procurava 

atrair imigrantes vindos de todo o mundo grego para Alexandria e para a chôra egípcia 

(ROWLANDSON, 1998: 5). Durante o período helenístico como um todo, tanto homens 

quanto mulheres vinham para os novos territórios conquistados trazendo consigo 

esperanças de uma nova vida e de novas oportunidades. Para as mulheres, que no período 

clássico a única oportunidade de migração era da casa dos pais para a casa dos maridos e 

                                                
1 Para uma leitura mais aprofundada sobre o papel da mulher na sociedade ptolomaica vide a obra: 
POMEROY, Sarah B. Women in the Hellenistic Egypt: from Alexander to Cleopatra, 1990. 
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daí para as tumbas, o mundo helenístico significou a manutenção de algumas tradições e a 

mudança para outras necessidades sociais (FANTHAM, 1994: 140). 

Para M. Lefwotiz, a mulher no mundo antigo podia representar um papel na vida 

política, mesmo quando ela trabalhava por meio de seus maridos e filhos. Em alguns casos 

de mulheres famosas como Agrippina, Clytmnestra e Arsinoe II, elas representavam um 

papel político ativo na sociedade, mas agiam dentro de alguns limites bem estabelecidos 

(LEFKWOTIZ, 1993: 49); isso, no entanto, não exclui a liberdade que muitas mulheres 

desfrutavam em cidades como Alexandria. Um dos casos mais conhecidos de liberdade 

para as mulheres em uma sociedade patriarcal está descrito no Idílio XV de Teócrito. Este 

idílio, também conhecido como As siracusanas, relata a participação pública de mulheres 

alexandrinas em um festival promovido pela rainha Arsinoe II em honra de Adônis e 

Afrodite. Neste caso, as mulheres em questão nomeadas como Gorgó, Praxínoa e Velha, 

vieram da Sicília com sua família em busca de novas oportunidades. É ao longo deste 

poema que a Alexandria ptolomaica com suas magnificências e suas dificuldades nos é 

apresentada. As impressões que Teócrito nos fornece do mundo feminino, por meio destas 

três mulheres estrangeiras vivendo em uma cidade cosmopolita, é um dos melhores relatos 

literários acerca da liberdade que a mulher comum e grega desfruta no Egito Lagida; como 

o de caminhar desacompanhadas dos maridos em meio à multidão e a de se dirigir a 

homens em público (QUARANTA, 1986; FANTHAM, 1994: 141-144). 

O testemunho fornecido por Teócrito sobre a participação das mulheres em público 

não é o único vindo do Egito ptolomaico. Certamente devido à sua natureza e ao seu clima 

quente e seco, o Egito vem nos fornecendo desde o século XIX d.C., por meio das 

escavações arqueológicas, uma grande quantidade de papiros, inscrições e ostraca que 

possivelmente não teriam sobrevivido intactos em outros lugares do Mediterrâneo. 

É por meio de papiros, entre outros documentos, que o cotidiano das mulheres 

chegaram até os nossos dias. Este tipo de fonte material é rico em relatos no que concernem 

a contratos de casamento, de divórcios, cartas e petições, em contratos de compra e venda e 

arrendamentos de terra entre outras informações. Abaixo apresentamos alguns testemunhos 

extraídos de papiros que nos permitirão ‘visualizar’ o status e o papel da mulher no Egito 

helenístico. 
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No P. Enteux 22 datado de 218 a.C. e originário do nomo Arsinoíta (divisão de 

Themistos), nós temos a petição de uma viúva nomeada Nikaia ao rei, mas lido e realizado 

pelo estratego local. Ela solicita a nomeação de um novo guardião (����	��). Embora as 

mulheres gregas pudessem agir legalmente em transações financeiras entre outros tipos de 

negócios, elas necessitavam de um parente masculino. Neste caso, a viúva não apenas 

perdeu o marido sete anos antes, nomeado Pausânias, como também o filho. Sendo assim, 

ela solicita que o seu novo guardião seja o cunhado de seu falecido marido, nomeado como 

Demétrio o trácio (ROWLANDSON, 1998: 164; BAGNALL, 2004: 204; FANTHAM, 

1994: 159). 

No P. Giss. 2, datado de 173 a.C. e originário de Crocodilópolis (nomo Arsinoíta), 

temos um contrato realizado entre membros do estrato helênico da sociedade, um cavaleiro 

nomeado Antaios, ateniense dos homens de Kineas da segunda hiparquia, e a filha de um 

outro cavaleiro, nomeada Olímpia filha de Dionísio, um macedônio da segunda hiparquia; 

sendo que ambos os homens eram possuidores de grandes loteamentos. O contrato de 

casamento é tipicamente grego e a mulher tem o pai como guardião legal. O que é notório 

neste contrato, é a mulher que está se dando em casamento ao cavaleiro e não o pai, como é 

costume na sociedade grega. Possivelmente, isso seja um reflexo do costume egípcio em 

que mulheres agiam como a parte principal em contratos deste tipo (ROWLANDSON, 

1998: 168). Este comportamento não-grego apresentado pela mulher, e que segundo J. 

Rowlandson é uma marca da influência egípcia, está de acordo com o relato de Heródoto 

sobre os costumes da mulher egípcia, que em tudo diferia da dos homens, tanto dentro da 

casa quanto em público (HERÓDOTO, II, 35). 

No P. Enteux. 82, datado de 220 a.C. e originário de Trikomia (nomo Arsinoíta), 

temos a queixa de Filista filha de Lísias, que se auto-proclama uma mulher trabalhadora, 

contra um atendente de banho egípcio, nomeado Petechon, que aparentemente tinha 

escaldado a mulher em algumas partes do seu corpo com um jarro de água quente. A 

petição dirigida ao rei é de fato lida pelo estratego local, nomeado Diófanes. O réu está na 

custódia de um chefe de polícia egípcio, nomeado Nechthosiris. Filistas solicita que o rei 

não permita que ela seja tratada injustamente, por isso solicita que o rei, como um 

benfeitor, faça justiça (ROWLANDSON, 1998: 172-174; BAGNALL, 2004: 234; 

FANTHAM, 1994:160). 
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No BGU VIII 1848, datado de 48-46 a.C. e originário do nomo Heracleopolita, 

temos a petição de uma mulher nomeada Dionísia filha de Heracleios ao estratego 

Eurylochos. Ela acusa o seu marido, nomeado Apolônio, de há dois anos tê-la abandonado 

com os filhos, partido para Alexandria e de manter relações com uma outra mulher com 

quem teve um filho. Ela reinvidica o retorno do dote de 2000 dracmas de prata, indicando 

que o seu casamento acabou. Aparentemente, Apolônio solicitou a seu pai Isidoro que 

vendesse algumas propriedades para que ele pudesse devolver o dinheiro do dote a 

Dionísia. A reivindicação no final é feita contra Isidoro (ROWLANDSON, 1998: 170-171). 

No P. Enteux. 26, datado de 221 a.C., temos a petição de um senhor de idade, 

nomeado Ktesikles, ao rei, mas lido e realizado por Diófanes o estratego local. Em sua 

reivindicação o senhor alega que foi enganado por seu genro Dionísio e por sua filha Niké. 

Depois de criá-la conforme a tradição, agora que ele se encontra com uma idade avançada e 

não tem mais condições de se sustentar sozinho, a sua filha não se dispõe a ajudá-lo com 

qualquer coisa das necessidades da vida.  Assim, Ktesikles buscou justiça em Alexandria. 

Niké fez um juramento real no templo de Arsinoe Aktia que a cada mês ela lhe daria vinte 

dracmas. Aparentemente, a filha seduzida pelo marido não cumpriu o prometido e, assim, o 

pai roga ao rei que obrigue o estratego a fazer com que a filha lhe faça justiça. O que se 

deduz deste papiro é que ele nos informa acerca da lei grega que obriga o sustento de 

pessoas idosas por seus parentes (BAGNALL, 2004: 245-246; FANTHAM, 1994: 160-

161). 

O que pode ser apreendido destes poucos exemplos mencionados acima é que o 

status da mulher no Egito lhe permite em alguns casos agir independentemente da tradição 

grega que obrigava as mulheres, principalmente no período clássico, a uma dependência 

quase total dos seus parentes masculinos. Isso não significa que elas tivessem total 

liberdade de ação ou de status. Pelo contrário, como atestam M. Lefkowtiz (1998), E. 

Fantham e S. Pomeroy (1994), e J. Rowladson (1998), as mulheres comuns ainda 

dependiam de um parente masculino para conduzir suas transações legais e econômicas, 

independentemente se fossem proprietárias de bens e grandes filantropas; por maior 

liberdade de ação que tivessem, ainda assim, elas não tinham o mesmo status que o homem, 

visto que elas viviam em um mundo completamente patriarcal, como atesta a filiação em 

seus nomes nos papiros – fulana filha de sicrano. 
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Uma situação semelhante é percebida entre os acadêmicos, na maneira em que estes 

compreendem o status das rainhas helenísticas. Enquanto que para o monarca helenístico 

existia um tipo ideal representado por Alexandre o Grande e, em segundo plano, por Filipe 

II desde o início do período helenístico, para as rainhas como um todo, o tipo ideal de 

rainha só foi estabelecido, em linguagem literária pelo menos, por Políbio em sua descrição 

da figura de Apolonis de Cízico, esposa de Átalo I, e que segundo o historiador grego era 

digna de louvores (POMEROY, 1990: 11-13; PRÉAUX, 1973: 254):  

 

Pelo fato de ser uma pessoa comum, ela tornou-se rainha e manteve sua 

proeminência até o fim, sem recurso ao charme persuasivo de uma cortesã, 

mas empregando o auto-controle, uma dignidade cortês, e virtude, ela 

merece ser lembrada com honra. E, além disso, ao parir quatro filhos, ela 

preservou com relação a eles uma boa vontade e afeição até o fim de sua 

vida, embora ela tenha sobrevivido ao seu marido por um certo tempo. 

Políbio, XXII, 20. 

 
Embora o relato idealizado de Políbio tenha muitas informações sobre o status 

familiar e social de uma rainha, ele não é, contudo, uma descrição fidedigna da situação 

feminina da época. Pelo menos, até onde as demais fontes permitem-nos perceber, 

sobretudo porque a posição da rainha no mundo helenístico, em geral, e no Egito, em 

particular, se alterou ao longo de três séculos.  

Para I. Savalli-Lestrade2 (2003) há duas formas de se tratar o tema da ‘visibilidade’ 

e o da ‘presença’ das rainhas a partir das fontes disponíveis: em nível central, representado 

pela corte, e em nível periférico, que seria o reino. 

 

3.1.1 As rainhas helenísticas na corte. 

A corte das monarquias helenísticas, sendo definida como a casa ampliada do 

monarca provida de funções políticas, é caracterizada em termos gregos por ����� �
 e 

���	���	��
ambos com conotação marcadamente espacial.  

 

                                                
2 Na exposição sobre as rainhas na corte e no reino nós utilizaremos apenas o texto da Ivana Savalli-Lestrade, 
que é o único texto atual a abordar de forma geral este assunto, pelo menos de maneira acessível. 
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Quanto aos cortesãos, estes são definidos como todos aqueles que são ligados à 

pessoa do rei e de sua família, em termos gregos �	�
����	��	��
�	�
���	�
���
�������
�	�


���	�	��	��
�	�
���	���	�	�
e podem ser divididos em três grupos básicos:a) os hóspedes 

temporários; b) as pessoas ligadas a uma tarefa doméstica; c) os amigos (�	��	�) dotados de 

competência política. 

Dentro deste micro-cosmo, as rainhas ostentam o título de ���	��	���
concedido 

pelo rei durante uma cerimônia de proclamação ou durante o casamento, e cujo único 

objetivo é o de reforçar a dignidade da rainha e a legitimidade da descendência. 

A relação da rainha com os cortesãos se estabeleceu dentro do domínio da rainha e 

no qual estão inseridos os amigos reais, isto é, indivíduos que têm uma fidelidade para com 

o rei e a rainha e se definem como amigos do rei, amigos ‘comuns’ do rei e da rainha e 

amigos da rainha. O último grupo é constituído por cortesãos que a rainha traz consigo ao 

palácio real. Todas estas pessoas se ligam à rainha e estão ansiosas para se colocar a seu 

serviço. 

No entanto, ainda que as rainhas administrem seus bens e seu círculo de relações 

com autonomia dentro da corte, o seu real poder político é apenas exercido por meio da 

influência (SAVALLI-LESTRADE, 2003: 61-64). 

Três exemplos, sendo que dois são citados por I. Savalli-Lestrade, bastarão para 

demonstrar como a posição da rainha na corte é complexa. Mas, ao mesmo tempo em que 

sua posição é complexa, a rainha não deixa de possuir algum poder de influência no 

domínio político, principalmente em momentos em que havia alguma ‘deficiência’ no 

poder do rei, fosse real ou potencial.  

O primeiro exemplo vem do caso de um certo Demodamas de Mileto, íntimo da 

rainha Apame, esposa de Seleucos I. Quando ele foi até a corte para solicitar ajuda aos 

trabalhos de reconstrução do Didymaion, por volta de 299/298 a.C., ele expõe sua causa 

próximo ao rei e seus filhos. Pelo decreto que a cidade de Mileto ofereceu em honra de 

Apame, devido à instigação de Demodamas, percebe-se que a rainha insistiu junto a seus 

filhos para que estes manifestem seu zelo com relação à solicitação do milésio. O que seria 

necessário saber sobre esta petição de Demodamas, segundo Savalli-Lestrade, é se a rainha 

Apame foi instruída dos desiderata de Demodamas durante a audiência oficial ou em 

separado (SAVALLI-LESTRADE, 2003: 64; HOLLEAUX, 1968: 99-110). 
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O segundo exemplo apresenta uma solicitação feita diretamente à rainha. No caso, o 

solicitante, um cidadão de Myndos ou de Halicarnasso, por volta de 287 a.C., se apresenta 

como embaixador em nome dos Trezenios à rainha Estratonice, filha de Demétrio 

Poliórcete e esposa de Seleuco. Ele solicita que os navios que foram capturados sejam 

soltos3 (SAVALLI-LESTRADE, 2003: 65). 

O terceiro exemplo nos é dado por Pausânias em sua obra – Descrição da Grécia. 

Ele nos relata a habilidade e a ambição política de Cleópatra I. Segundo o autor, embora 

Cleópatra I tivesse um filho mais velho – Ptolomeu Filometor, que era o herdeiro legítimo 

ao trono do Egito, ele não era o seu filho preferido, papel preenchido pelo filho mais jovem 

da rainha – Alexandre, a quem Cleópatra I considerava mais subserviente. Para Pausânias, 

ainda que Cleópatra I tivesse manobrado politicamente para que Alexandre subisse ao 

trono, ela não teve a astúcia necessária para prever que seria assassinada pelo filho que 

ajudou a obter o poder e, no final, o trono do Egito voltou para o herdeiro legítimo – 

Ptolomeu Filometor (PAUSÂNIAS, I, IX 1-3).  

Estes três exemplos expõem a situação antagônica da rainha helenística. Por um 

lado ela é apenas a esposa do rei (a ���� do �	����
�����
���	������, ou seja, ela age apenas 

na sombra do rei, devido a sua influência como esposa e mãe de reis. Por outro lado, como 

o equivalente feminino do ���	����� e detentora do poder real, ela age à frente das cenas 

em momentos quando há falha no poder do rei, geralmente aconselhada por seus amigos 

(SAVALLI-LESTRADE, 2003: 65), ou então quando tem de agir em nome do futuro rei 

como regente, como foi o caso de Cleópatra I por volta de 180 a.C. 

 

3.1.2 A presença das rainhas no reino. 

O contato entre a rainha e os súditos ocorria de duas maneiras: indiretamente por 

meio de embaixadores ou de requerimentos que a administração fazia chegar à chancelaria 

central; ou diretamente durante as viagens que o casal real fazia às cidades súditas ou 

aliadas. Neste último caso, sendo os reinos helenísticos reinos itinerantes em que o rei se 

desloca pelo país acompanhado pela corte e pelo exército4, a rainha pode, em alguns casos, 

                                                
3 IG IV 750 
4 No caso do Egito ptolomaico, três motivos levaram os Ptolomeus a visitar a chôra: objetivos militares, 
administrativos e cerimoniais. Para uma análise completa da visita dos monarcas ptolomaicos ao interior do 
Egito, incluindo aí uma lista de documentos em que estas viagens reais são mencionadas vide: CLARYSSE, 
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participar da �������	�, que nada mais é do que a recepção solene oferecida pelas cidades  

ao rei.  

Por sua vez, nas capitais, o casal real se mostrava aos súditos durantes as grandes 

festas reais ou cívicas, geralmente patrocinadas pela casa real. Festas como a Ptolemaieia 

em Alexandria ou então a festa de Dafne em Antióquia seriam os momentos em que o 

deslumbramento de tais manifestações tomaria conta da população comum. Um caso 

particular, para o qual I. Savalli-Lestrade chama a atenção, é a festa em honra a Adônis 

patrocinada por Arsinoe II no palácio real, e que foi narrada por Teócrito no Idílio XV, 

também conhecido como As Siracusanas. Segundo a estudiosa, esta festa é um dos poucos 

momentos sociais preservados pela literatura em que pode se perceber a maneira pela qual a 

rainha procura se aproximar da parte feminina da população (SAVALLI-LESTRADE, 

2003: 68). 

A documentação existente nos permite considerar um outro momento em que a 

presença das rainhas se faz fora da corte, neste caso, uma presença simbólica por meio dos 

ritos e culto ofertados a elas. I. Savalli-Lestrade nos fornece dois grandes exemplos. 

O primeiro culto à rainha que se tem conhecimento foi instituído por Adeimantos de 

Lâmpsaco, discípulo de Aristóteles e amigo de Demétrio Poliórcete, em Atenas em honra 

de Fila I, filha de Antípatros e esposa de Demétrio Poliórcete: Adeimantos construiu um 

santuário para Fila-Afrodite, com estátuas cultuais (����������) em 306/305 a.C. Para a 

estudiosa, o ato de Adeimantos não é de uma devoção pessoal, visto que a cidade de Atenas 

já havia aclamado Fila-Afrodite em público (SAVALLI-LESTRADE, 2003: 68-69). 

O segundo exemplo é o do culto oferecido a Arsinoe II Filadelfo no Egito, mas este 

nós exporemos em detalhe no quarto capítulo. 

Um outro bom exemplo, mas não comentado pela historiadora, é um decreto de 

Esmirna datado de 242 a.C. em que o demos reconhece os benefícios concedidos pelo rei 

Seleuco II para a cidade, além de o monarca solicitar aos seus pares um reconhecimento de 

inviolabilidade do templo de Afrodite-Estratonice, a ancestral do monarca elevada ao nível 

de deusa (BAGNALL, 2004: 56-57): 

                                                                                                                                               
W. The Ptolemies visiting the Egyptian Chora. In: MOOREN, Léon (ed.). Politics, Administration and 
Society in the Hellenistic and Roman World. Proceedings of the International Colloquium, Bertinoro 
19-24 July 1997. Leuven: Peeters, 2000: 29-53.  
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[...] por isso o rei Seleuco (II) também, estando disposto piedosamente com 

relação aos deuses e amorosamente com relação aos seus parentes, sendo 

magnânimo e sabendo como retornar gratidão para aqueles que o 

beneficiaram, honrou nossa cidade por conta da boa vontade do demos e o 

zelo que evidenciou para sua condição e por conta do fato que seu pai o 

deus Antíoco e a mãe de seu pai a deusa Estratonice estão estabelecidos 

entre nós e homenageados com substanciais honras pelo povo comum e por 

cada um dos cidadãos individualmente, e ele [o rei] confirmou para o 

demos a sua autonomia e democracia, e ele escreveu para os reis e os 

dinastas e as cidades e as ligas, pedindo que o templo de Afrodite-

Estratonice seja (reconhecido como) inviolável e nossa cidade (como) 

sagrada e inviolável. 

O.G.I.S. 229 / Staatsverträge 492 

 

No geral, os cultos oferecidos às ���	��	���	 testemunham a ambivalência do seu 

status. Por um lado elas são identificadas a divindades femininas que protegem as mulheres 

em uma dimensão religiosa e familiar. Por outro lado, estas divindades femininas são 

providas de conotações de fertilidade e abundância em escala do reino, ultrapassando em 

muito os limites do espaço real (SAVALLI-LESTRADE, 2003: 71-72). 

Para I. Savalli-Lestrade, o quadro geral em que as rainhas se inserem é aquele 

limitado por códigos culturais, mas que, no entanto, permite às rainhas um espaço de 

manobra, principalmente em assuntos ligados ao cotidiano dos súditos. 

 

3.2 A rainha faraônica 

O faraó como representante terreno dos deuses e intermediário da humanidade com 

o divino tinha um papel central na civilização egípcia. O faraó era o chefe da 

administração, o supremo sacerdote a quem eram confiados os ritos nos templos. Sob os 

seus ombros repousava a obrigação de manter a ordem universal – a maat – por meio de 

sua função religiosa (DODSON, 2004: 11; HAWASS, 200: 26). Diodoro Sículo, um 

historiador grego que viveu no século I a.C., escreveu em seu livro I, sobre as leis e 
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costumes dos reis, que a vida do faraó não era igual à de nenhum outro homem, pois entre 

outras obrigações estava a de levantar cedo e cuidar do serviço diplomático para depois, já 

todo paramentado com as insígnias reais, oferecer sacrifícios aos deuses junto ao altar, 

estando o sumo sacerdote em pé ao seu lado (DIODORO, I.70.1-5) [01]. 

Como vimos no primeiro capítulo, um dos pontos chaves sobre a realeza egípcia era 

o conceito de realeza divina. Como herdeiro mortal dos deuses, o faraó era reconhecido 

como a incorporação humana do deus Hórus e o portador de um ofício divino, o que o 

colocava à margem da humanidade, mas ainda assim acessível a esta mesma humanidade. 

Como um deus terreno o faraó era o responsável pelo bom governo, pela segurança do país, 

o que incluía o controle das forças naturais, e ele era também o responsável pelo bem-estar 

do povo (HAWASS, 2000: 26; ROBINS, 1996: 23). 

Sendo o faraó uma figura chave na antiga sociedade egípcia, qual era o papel da 

rainha? Ela tinha a mesma natureza divina que a sua contraparte masculina?  Qual a 

importância das regalias e das titulaturas para as mulheres da realeza egípcia? 

O papel da rainha na antiga realeza egípcia é mais complexo do que aparenta à 

primeira vista.  Três noções essenciais para entendermos a importância da figura da rainha 

residem no mito de Osíris e Ísis, na teoria do nascimento divino e na teoria da herdeira. 

Das narrativas existentes nos dias atuais sobre o mito de Osíris e Ísis, nós temos 

tanto narrativas de origem egípcia quanto aquelas de origem grega. As narrativas egípcias a 

respeito do mito sobreviveram em quatro textos de natureza literária, identificados por E. 

Araújo como literatura dramática. O primeiro deles é intitulado – O nascimento de Hórus – 

e se conservou nos sarcófagos de Meshet e de Nakhti, ambos datados do período 

Heracleopolitano (2160-2025 a.C.). A história trata da fuga de Ísis para salvar o recém 

nascido Hórus da perseguição do seu irmão Seth, que havia assassinado Osíris, o pai de 

Hórus e marido de Ísis. O segundo texto – Ísis e os sete escorpiões – está gravado na estela 

de Metternich (l.48-71) datada do reinado de Nectanebo II (360-343 a.C.). A história trata 

também da fuga de Ísis com o seu filho Hórus que estava sendo perseguida por Seth; desta 

vez a deusa está acompanhada de sete escorpiões. Ao chegar em uma aldeia a deusa pede 

abrigo à uma rica mulher que lhe nega. Revoltados os escorpiões resolvem punir a ofensa à 

deusa Ísis castigando a mulher picando o filho desta; Ísis vendo o sofrimento da mãe cura o 

menino, mas pune a mãe doando toda a riqueza desta para uma mulher pobre. O terceiro 
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texto – A cura de Hórus – encontrado gravado nas linhas 168-249 da estela de Metternich, 

trata do pedido de ajuda feito aos deuses por Ísis para que estes curassem o seu filho Hórus, 

vítima da picada de um escorpião. O quarto texto – A contenda entre Hórus e Seth – se 

encontra no codex unicus no reto do Papiro Chester Beatty I, datado do reinado de Ramsés 

V (1147-1143 a.C.). A narrativa trata da disputa pelo trono do Egito entre Hórus, filho 

legítimo de Osíris, e Seth, irmão e assassino de Osíris. A cena central retrata o julgamento 

do tribunal divino que dirá quem é o sucessor de Osíris. Após um longo julgamento de 

vários anos em que ambas as partes fazem de tudo para convencer os deuses a acatar a sua 

petição, o trono do Egito é conferido a Hórus (ARAÚJO, 2000: 137-171). 

Enquanto os textos pertencentes à narrativa egípcia tratam do mito após a morte de 

Osíris e da fecundação de Ísis por seu marido morto, as narrativas gregas que se 

conservaram tratam do mito inteiro em mais detalhes. O mito egípcio é conservado em dois 

autores gregos – Plutarco e Diodoro da Sicília. Escrevendo no século I d.C. Plutarco narra o 

mito de Osíris e Isis em sua obra intitulada – Moralia, que foi conservada no livro V. Por 

sua vez, o historiador grego Diodoro, escrevendo a sua obra – Biblioteca Histórica – em 

pleno século I a.C., trata do mito de uma forma diferente. O autor grego não relata o mito 

em minúcias, pelo contrário, o interesse de Diodoro jaz na visão que os antigos egípcios 

tinham acerca das figuras divinas de Isis e de Osíris; todavia, Diodoro, ao contrário de 

Plutarco, sintetiza o mito em poucas linhas (l. 21.1-10), pois o seu interesse reside na 

natureza e nos domínios do casal divino. Sobre a imagem do casal de deuses no relato de 

Diodoro, a deusa Ísis é quem nos interessa aqui. Em linhas gerais a deusa é descrita, em 

relação ao seu marido-irmão, como aquela a quem Osíris escolheu para governar o Egito, 

tendo Hermes/Thot como conselheiro; após vingar a morte de seu marido-irmão com a 

ajuda de seu filho Hórus, Isis reinou no Egito; após a morte de seu marido a deusa jurou 

nunca tomar homem algum por esposo e governou sabiamente até a sua morte e enterro ao 

lado de Osíris em Mênfis (DIODORO, I, 14-27). 

Resumidamente, o mito de Osíris e Ísis descreve em termos míticos o conceito 

fundamental da realeza divina e o papel do rei e da rainha. Ao narrar a morte de Osíris, 

governante divino do Egito, por seu irmão Seth e, posteriormente, a reivindicação de Hórus 

como sucessor legítimo de seu pai Osíris ao trono do Egito, o mito estabelece a base da 

divindade do faraó como o novo Hórus governando sobre a terra, enquanto o falecido faraó 
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reinaria como Osíris no mundo dos mortos. O papel da rainha se estabelece em relação ao 

marido e ao filho. Como Ísis, a rainha representa a grande esposa real reinando ao lado de 

seu marido-irmão, e como a mãe do rei, a rainha governa em nome do filho e ao lado do 

filho enquanto este não atinge a idade necessária para ascender ao trono. 

O mito do nascimento divino se refere basicamente à origem divina dos faraós. As 

principais fontes a respeito datam do Novo Império, mais especificamente dos reinados de 

Amenhotep III, de Hatshepsut e de Ramsés II. A teogamia trata da transmissão da essência 

divina de uma geração para a próxima. Reza a lenda que o deus Amon-Rê assumindo a 

forma física do faraó reinante deita-se com a rainha inseminando-a com a sua essência e, 

assim, geraria o próximo rei.  Só se sabia qual dos filhos do rei era o herdeiro de Amon 

quando este ascendesse ao trono egípcio (ROBINS, 1996: 40; DODSON, 2004: 14). 

A teoria da herdeira, hoje desacreditada, tratava da importância da transmissão do 

direito ao trono por linhagem feminina. Qualquer faraó que desejava ascender ao trono 

deveria se casar com a ‘grande herdeira’, a filha do rei antecessor.  Esta teoria foi 

geralmente aceita por egiptólogos ao longo do século XX, contudo ao se confrontar a teoria 

com os dados existentes sobre as rainhas na XVIIIª dinastia, quando esta teoria é citada 

com mais freqüência, se comprova que tal linhagem não existe, pois nem todas as mães de 

faraós eram descendentes diretas do faraó antecessor, isto é, eram de linhagem real, pelo 

contrário, algumas das rainhas na XVIIIª dinastia vieram de fora da família real. Portanto a 

teoria da herdeira não teria fundamentos. Segundo G. Robins, esta teoria se desenvolveu 

como uma forma de explicar o casamento real entre irmãos ou meio-irmãos dentro da 

família real egípcia (ROBINS, 1996: 28-29). Já para A. Dodson, a teoria não tem 

fundamento, pois a divindade e a virtude do faraó era passada de pai para filho, como 

sugere o mito de Osíris e Hórus, e não por meio da mãe para o filho (DODSON, 2004: 16-

17). 

De uma forma ou de outra os mitos e teorias procuram indicar o status e o papel da 

rainha dentro da sociedade egípcia. Geralmente o papel da rainha era definido em relação 

com o papel do faraó. A mulher da realeza era definida como a mãe do rei, a esposa do rei, 

a filha do rei ou a irmã do rei, não havia no antigo Egito uma palavra exata para definir o 

que nos dias atuais chamamos de RAINHA. 
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Para o egiptólogo egípcio Zahi Hawass, devido à identificação do rei com Hórus e 

com o princípio masculino da fertilidade representado pelo touro, o papel de faraó não era 

adequado para as mulheres, sendo que apenas quatro mulheres são conhecidas por terem 

governado por direito próprio, e todas elas em épocas problemáticas. O papel da rainha era 

mais apropriado para simbolizar o princípio feminino e complementar da realeza. Entre 

todas as mulheres reais, a rainha principal e a rainha-mãe compartilhavam da divindade do 

rei e tinham um papel a exercer na vida religiosa; em geral, enquanto o rei era identificado 

com o falcão e o touro, a rainha era identificada com a deusa abutre Nekhbet. Segundo o 

estudioso, enquanto o rei era chamado de ‘filho do deus sol Rê’ a rainha usava os cornos 

com o disco solar incrustado da deusa Háthor, nomeada filha de Rê e protetora da criança 

Hórus, desse modo a rainha representaria uma contraparte da realeza e tinha o seu papel 

ritual bem definido (HAWASS, 2000: 29-30).  

Já para a egiptóloga americana Gay Robins era possível ver a existência de uma 

concepção feminina da realeza nas insígnias reais – o toucado abutre, o uraeus, a coroa de 

plumas e o ankh. O toucado abutre, uma das insígnias reais mais antigas, é representado 

por uma touca bem fixada à cabeça e formado pelo corpo de um abutre com as duas asas 

caídas nas laterais. O toucado era o símbolo primeiro da deusa abutre Nekhbet e conhecido 

desde o Antigo Império. Sendo Nekhbet a deusa protetora do Alto Egito, ela tinha em 

Wadjet a sua contraparte como deusa protetora do Baixo Egito. A deusa Wadjet também 

usava o toucado abutre, com a diferença de que no lugar da cabeça do abutre existia um 

uraeus. Pouco tempo depois as demais deusas passaram a usar o toucado abutre. Como 

insígnia da realeza feminina o toucado abutre é conhecido e usado desde a Vª dinastia como 

símbolo do aspecto divino da realeza feminina, uma vez que o toucado era usado como 

coroa pelas deusas. O uraeus identificava-se com a deusa cobra Wadjet e, assim como o 

toucado abutre, ele era também utilizado pelas outras deusas que eram associadas com o 

deus sol Rê e a deusa Háthor. As conotações simbólicas iam desde uma insígnia real de 

proteção do faraó, como aspecto de olho de Rê que punia os inimigos da realeza, até a 

comprovação de seu status divino já que o uraeus era associado com as deusas Wadjet e 

Háthor. A partir da XIIIª dinastia, as rainhas aparecem levando um par de plumas de 

falcão sobre uma base circular em cima da cabeça. Apesar de serem representados na 

iconografia como uma coroa das rainhas, o par de plumas era ligado a deidades masculinas 
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como o deus da fertilidade Min ou o deus de Tebas Amon. A associação das plumas com as 

rainhas podia estar relacionada com um simbolismo solarizado como o duplo uraeus e o 

olho de Rê, além de ter uma contraparte no par de plumas de avestruz que as deusas 

utilizavam sobre a cabeça, principalmente a deusa Háthor. Os antigos egípcios utilizavam o 

termo ���� (pluma dupla) para indicar a ambos os tipos de plumas emparelhadas, daí pode 

ter existido alguma espécie de associação entre as plumas de falcão e as de avestruz. O 

ankh existia desde o Antigo Império e era associado, na maior parte das vezes, com as 

deusas e os reis. Somente quando as rainhas se associam ou se identificam com as deusas 

elas portam o símbolo da vida, mas nunca quando a rainha se encontra na presença de 

entidades superiores. Para a acadêmica americana, todas estas insígnias reais femininas, por 

terem uma origem divina, são indicativas da realeza divina feminina (ROBINS, 1996: 25-

27). 

Dos diversos papéis reservados às mulheres da realeza egípcia, os dois mais 

importantes eram o de mãe do rei e o de grande esposa real. 

 

Mãe real – o título �������	“Mãe do Rei” apareceu pela primeira vez no Antigo 

Império e continou em uso até o período ptolomaico. O papel da mãe do rei era muito 

importante, pois ela exercia uma grande influência sobre o seu filho durante a juventude e, 

também, agia como regente titular em momentos quando o herdeiro real estava orfão e 

ainda não havia assumido o papel de faraó. O título aparecia ao lado daqueles dedicados às 

esposas do rei, mas geralmente podia ser dado às mulheres durante o reinado de seus filhos, 

pois algumas delas não tinham exercido de fato o papel de grande esposa real. O respeito 

que diversos faraós tiveram por suas mães pode ser percebido em suas sepulturas, que eram 

preparadas de acordo com os rituais, e mobiliadas com os componentes necessários ao pós-

vida. Diversas rainhas utilizaram o título de Mãe do rei, dentre elas nós temos – Ahhotep, 

mãe de Ahmose I; Ahmose-Nefertari, mãe de Amenhotep I; Tiye, mãe de Amenhotep IV; 

Tuy, mãe de Ramsés II; Berenice II, mãe de Ptolomeu IV. Um título encontrado 

essencialmente no Novo Império é o �����
�	“Mãe do Deus”. Embora não se saiba a sua 

origem, o título deveria ser de uso sacerdotal e teria um significado semelhante ao de Mãe 

do rei. A rainha-mãe, assim como a esposa real, tinha um importante papel cerimonial a 

realizar. O papel mais importante se encontra nas cenas de nascimento divino em que a 
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rainha-mãe ou mãe do rei concebe o rei mediante a inseminação do deus Amon-Rê; um 

fato, que possibilitou à mãe do rei obter um status importante, pois além de intermediar um 

contato direto com o mundo dos deuses sem a presença do faraó, ela ainda se via no papel 

de consorte do deus Amon. Outro papel cerimonial importante representado pela mãe do rei 

se deve ao mito do divino Kamutef. O mito de Kamutef é uma analogia mítica em que o 

deus sol inseminava a deusa do céu a cada noite e nascia dela de novo pela manhã, assim a 

deusa do ceú era ao mesmo tempo mãe do rei e esposa do rei; o mito indica de maneira 

ideal que a esposa do rei deveria ser a mãe do rei, sendo assim, a mãe do rei que não havia 

sido a esposa principal do faraó antecessor acabava por receber o título no reinado do filho 

(DODSON, 2004: 31-32; NOBLECOURT, 1994: 59-60; ROBINS, 1996: 43-44). 

Grande Esposa real – o título �����������	“Grande Esposa Real” é portado pela 

esposa principal do faraó, aquela que conceberia o herdeiro ao trono e estava unida à 

origem divina do seu marido. Outro título semelhante é o de �������	“Esposa do Rei” 

portado por diversas mulheres que se comportavam como parceiras de cama do faraó 

(DODSON, 2004: 26-27; NOBLECOURT, 1994: 67). A importância da esposa do rei seja 

ela a principal ou a secundária, jaz em dois pontos. O primeiro ponto se observa no uso do 

cartucho, que antes era de uso exclusivo do faraó desde a IIIª dinastia até a XIIª dinastia, 

mas passou a ser visto para a esposa de Senwosret III, a rainha Mertseger, e daí para uma 

filha de Amenemhat III, a princesa Neferuptah. De modo geral o uso do cartucho se tornou 

generalizado para as mulheres reais a partir do Novo Império. O segundo ponto trata do 

poder efetivo que uma rainha poderia ter e exercer, pois sabe-se que muitas rainhas 

possuíam suas próprias terras e funcionários masculinos a seu serviço, o que conferia às 

rainhas um certo grau de independência econômica e detentoras de lealdade de alguns 

homens dos quais a rainha poderia utilizar em favor de seus interesses. Exemplos de 

rainhas que exerceram o poder de fato vão desde Ahhotep II, passando por Hatshepsut e 

Nefertiti e indo até Cleópatra VII (DODSON, 2004: 25: ROBINS, 1996: 45). 

Ao longo da história do Egito antigo, as rainhas portavam outros títulos além dos 

usuais ‘mãe do rei’ e ‘grande esposa real’. No Médio Império, Aat, a rainha e esposa de 

Amenemhat III era nomeada – Executora (�������), Esposa do Rei, a Quem ele ama (����

���	�����), Unida com a coroa branca (����	�������). O primeiro título significava ‘aquele 

pertencendo à elite governante’ e era conferido a indivíduos masculinos e femininos, 
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indicando que a pessoa era de um alto status de nobreza e, talvez, exercesse um papel 

intermediário entre o rei e a população. O quarto título é usado essencialmente pelas 

esposas reais e as ligava diretamente à figura do rei, já que a coroa branca é representativa 

do rei como governante do Alto Egito (DODSON, 2004: 28). Na XVIIIª dinastia a rainha 

Nefertiti portava uma série de títulos dentre os quais – Executora, Grande de Louvor (���	

����), Dama do Favor (���	���), Grande no Palácio (���	�	��), Perfeita de Face (���	��), 

Beleza com Plumas (��	�	����), Aquela cuja voz alguém se alegra em escutar (�����	�	���	

�����), a Grande Esposa do Rei a quem ele ama (�����������	�����), Dama das Duas 

Terras (��������). Outros títulos existentes no Novo Império eram – Senhora das Duas 

Terras (����	����) e Senhora do Alto e do Baixo Egito (����	����	������) (DODSON, 

2004: 29-30). 

Para além destes exemplos nós temos os títulos portados por rainhas como: 

Hatshepsut – ����	��	��	����	�dama do país em sua totalidade), ����	����	��	�����	(que o rei 

instalou em seu lugar), ���	���	�	��	���	�grande de maravilhas na casa de seu pai); 

Ankhesenamun – ����	���	��	�����	�de mãos puras quando elas têm os dois sistros), ����	�
�	

�	�����	�quem contenta o deus com sua voz); Nefertari Meryetmut – ����	���	��	�����	��	

����	���	���	�de mãos puras quando ela têm os dois sistros, contentando seu pai Amon), 

������	�Bela de Face), ���	�	����	�graciosa com as altas plumas), ���������	�	��	��	��	

�superiora dos reclusos de Hórus, senhor do palácio) (GITTON, 1978: 391-398). Ao lado 

destes títulos existentes no Egito faraônico, no período ptolomaico a rainha Arsinoe II 

Filadelfo portou os seguintes títulos egípcios, como descrito na estela de Mendes (l.10-11) 

[21], datada do ano 263 a.C.: 

 

Então sua majestade desposa sua irmã ele [...] o deus cujo nariz vive e a 

deusa chamada Alma do Leste. Sua titulatura foi estabelecida como segue; 

princesa grande de favores, soberana de graça, doce de amor, bela de 

aparição, dotada dos dois uraeus, que preenche o palácio com sua beleza, 

amada do carneiro, sacerdotisa �������	irmã do rei, grande esposa do rei 

que ele ama, regente do Duplo-País. 
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3.2.1 Tetisheri e Ahhotep: as marcantes rainhas antepassadas de Ahmose-Nefertari. 

A XVIIIª dinastia foi pródiga em mulheres fortes e que governaram ao lado de seus 

maridos e filhos. Das mais conhecidas do grande público estão Hatshepsut e Nefertiti, 

enquanto que outras rainhas como Ahmose-Nefertari e Tiye são conhecidas apenas no meio 

acadêmico. Dentre as rainhas que nos interessam aqui estão Tetisheri, a sua filha Ahhotep 

II e a sua neta Ahmose-Nefertari, três gerações que foram louvadas por Ahmose I e 

Amenhotep I no início do século XVI a.C. 

A rainha Tetisheri era esposa de Seqenenre Taio I e filha de Tjenna e Neferu. A 

rainha foi mãe de Seqenenre Taio II, Ahhotep I e talvez de Kamose. Tetisheri viveu nos 

anos de reconquista e unificação do Egito quando os Hicsos estavam sendo expulsos do 

país. Entre os seus títulos como rainha estavam o de ‘grande esposa real’ e ‘mãe do rei’. 

Não se têm muitas informações sobre esta rainha, apenas se sabe que ela viveu durante 

muitos anos e que após a sua morte foi honrada por seu neto Ahmose I com um recinto 

sagrado em Abidos, de acordo com uma estela erguida em sua memória [13]. A estela em 

honra a Tetisheri foi erguida nos primeiros anos de governo de Ahmose I, mais 

especificamente no momento em que o faraó fez de Ahmose-Nefertari a sua grande esposa 

real. No campo superior da estela podemos ver Ahmose I fazendo oferendas para a rainha 

Tetisheri que se encontra sentada diante do faraó-neto. No texto da estela o faraó consultou 

sua esposa Ahmose-Nefertari sobre as honras que ele estava querendo conceder em 

memória da avó de ambos. De acordo com o texto a rainha-avó já tinha uma tumba (�), 

possivelmente na necrópole tebana embora ainda não descoberta; um cenotáfio ou capela 

mortuária (�������) em Abidos, na cercania do templo de Osíris e, possivelmente, a capela 

continha uma estela, uma estátua e um altar para oferendas. Os dois complexos se situavam 

em locais onde os rituais funerários eram celebrados para ela, mas o interesse do faraó era 

construir uma pirâmide-templo (��	��) acompanhado de um lago, árvores e todo o aparato 

necessário para os rituais em celebração pela memória de sua avó (HAWASS, 2000: 47; 

DODSON, 2004: 122-123; HAENY, 1997: 91; NOBLECOURT, 1994: 62). 

A rainha Ahhotep era a esposa de Seqenenre Taio II e mãe de Ahmose I e Ahmose-

Nefertari. Segundo a genealogia estabelecida no estudo de A. Dodson havia duas Ahhotep. 

Uma delas era conhecida como Ahhotep I, filha de Tetisheri e Seqenenre Taio I e irmã-
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esposa de Seqenenre Taio II5; é esta Ahhotep I que é apontada como mãe de Ahmose I e 

Ahmose-Nefertari entre outros filhos. A segunda Ahhotep ou Ahhotep II é apontada como 

esposa de Kamose, suposto filho de Tetisheri; todavia em alguns estudos, Ahhotep II 

aparece como mãe de Ahmose I, enquanto em outros estudos ela aparece apenas como 

Ahhotep (DODSON, 2004:124-127). Devido a esta confusão, apenas nomearemos como 

Ahhotep sem estabelecer a sua posição como I ou II. A importância desta rainha jaz na sua 

atuação durante a menoridade de Ahmose I e durante o período de unificação do Egito. Da 

mesma maneira que foi feito para Tetisheri, Ahmose I mandou erguer uma estela em 

Karnak para louvar o heroísmo de sua mãe. O texto diz o seguinte:  

 

Louvai a senhora do país, a soberana das bordas das regiões distantes, 

Cujo nome se levanta sobre todas as regiões de montanha, 

Que toma as decisões a respeito do povo, 

Esposa do rei, irmã do soberano, vida, saúde, força! 

Filha do rei, venerável mãe do rei, 

Que está a par dos negócios, que uniu o Egito. 

Ela reuniu seus notáveis, de quem garantiu a coesão; 

Ela trouxe de volta os fugitivos e reagrupou os dissidentes; 

Ela pacificou o Alto Egito e expulsou os rebeldes; 

A esposa do rei, Ahhotep, em vida! 

(NOBLECOURT, 1994: 61) 

 

Alguns estudiosos vêm no texto acima uma confirmação da atuação de Ahhotep 

durante os primeiros anos de reinado de Ahmose quando esta rainha precisou tomar as 

rédeas do governo, enquanto seu filho se encontrava em luta em dois flancos, ao norte do 

Egito lutando na guerra de expulsão dos Hicsos e ao sul na conquista da Núbia. Devido a 

este período de turbulência, é bem provável que a estela de Karnak seja o testemunho de 

acontecimentos reais, principalmente na maneira pela qual a rainha Ahhotep precisou, na 

ausência do filho, tomar as rédeas do poder ao lidar com os diversos estratos da população 

                                                
5 Há uma diferença na grafia do nome deste monarca egípcio. Enquanto em alguns estudos ele aparece como 
Seqenenre Taio II, em outros ele aparece como Seqenenre Taa II. 
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e dar continuidade à dinastia, como acreditam G. Robins e C. Noblecourt. O título dado a 

Ahhotep na estela de Karnak – ���	��	�Senhora da Terra) – seria uma confirmação que a 

rainha deve mesmo ter exercido algum tipo de poder sobre uma área geograficamente 

determinada (NOBLECOURT, 1994: 60-61; ROBINS, 1996: 45-46; SHAW, 1995: 18; 

HAWASS, 2000: 47). Um segundo documento – a estela de Keres – datado do reinado de 

Amenhotep I (1504-1492 a.C.) nos informa do poder que a rainha tinha para conceder uma 

capela mortuária para um funcionário pessoal no precinto exclusivo de Abidos, além disso, 

a estela também demonstra o papel ativo que a rainha exerceu como ‘mãe do rei’ junto à 

corte (BRYAN, 1997: 31). O início do texto na estela diz o seguinte: 

 

Ordem da Mãe do Rei para o príncipe herdeiro, conde, portador do selo 

real, único companheiro, supervisor da casa de ouro, supervisor da casa de 

prata, funcionário chefe da Mãe do Rei, Ahhotep, que viva!: o mensageiro 

(�����) Keres (����). A Mãe do Rei ordenou fazer para ti uma tumba na 

escadaria do grande deus, Senhor de Abidos [----]. Lá será feito para ti 

estátuas, permanente no templo, entre os seguidores [---]. Lá será feito para 

ti oferendas mortuárias, como a esposa do rei faz para aquele a quem ela 

amou [------]. 

(BREASTED, 1906: 21-22). 

 

3.2.2 Ahmose-Nefertari: uma rainha-deusa. 

A rainha Ahhotep viveu por muitos anos, provavelmente até os oitentas anos, sendo 

substituída em suas funções pela rainha Ahmose-Nefertari. Das três rainhas é a mais 

importante em nosso estudo, pois à semelhança de Arsinoe II Filadelfo que no período 

ptolomaico foi divinizada, Ahmose-Nefertari foi venerada como uma deusa após a sua 

morte e durante todo o Novo Império, principalmente entre os operários de Deir el-Medina. 

Entre os documentos que reunimos para uma análise da vida de Ahmose-Nefertari 

encontra-se: uma estátua feita em calcário e datada do início da XVIIIª dinastia [66]; uma 

estatueta em madeira com uma inscrição dedicatória [61]; dois fragmentos pintados 

contendo as imagens de Amenhotep I e Ahmose-Nefertari, ambos datados da XXª dinastia 

[43] [44]; uma imagem em relevo do templo de Amon em Karnak, datado da XIXª dinastia 
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[42]; uma estela em diorito com as imagens de Ísis e Ahmose-Nefertari , datada da XIXª ou 

da XXª dinastia [17]; uma estela pintada mostrando o casal divinizado Amenhotep I e 

Ahmose-Nefertari diante de deuses egípcios, datado da XIXª dinastia [14]; uma estela em 

calcário inacabada mostrando a filha de Ramsés II, Merytamon, diante de Amenhotep I e 

Ahmose-Nefertari, datada da XIXª dinastia [16];  um pequeno pedaço de estela contendo a 

imagem da Ahmose-Nefertari com o seu cartucho, datado da XIXª dinastia [15]; dois 

pequenos bustos identificados com a rainha Ahmose-Nefertari, ambos são feitos de esteatita 

e datados da XIXª dinastia [67] [68]; uma estela contendo um longo texto sobre a 

instituição do cargo sacerdotal da Esposa do deus (�����
�), o documento é também 

conhecido como Estela da Doação [12], e data do reinado de Ahmose I (1550-1525 a.C.). 

Ahmose-Nefertari foi uma rainha que obteve uma importância tão grande no Novo 

Império, embora não com o mesmo destaque que Hatshepsut, Nefertiti e Nefertari, que o 

seu nome consta em qualquer estudo razoável sobre o papel das mulheres egípcias, 

principalmente as mulheres da realeza. Uma vez que o nosso objetivo aqui não é um 

comentário exaustivo sobre esta rainha, mas apenas uma síntese sobre alguns aspectos de 

sua vida antes e após a divinização, nós focalizaremos nossos comentários sobre a Estela da 

Doação [12] e o seu culto como deusa durante o Novo Império. 

Primeiramente, uma síntese biográfica sobre Ahmose-Nefertari. Como seus pais 

Seqenenre Taio II e Ahhotep, Ahmose-Nefertari foi casada com seu irmão-marido Ahmose 

I e teve com ele diversos filhos, dentre os quais – Amenhotep I, Meryetamun, Ahmose-

ankh e Mutneferet.  A rainha ostentou durante a sua vida diversos títulos como “princesa 

herdeira, grande em favor, grande em amabilidade, filha do rei, consorte divina, grande 

esposa do rei, esposa do deus e mãe do rei”, sendo que a preferência de Ahmose-Nefertari 

recaía sobre o título religioso de ‘Esposa do deus’ conferido a ela por seu marido Ahmose I 

(DODSON, 2004: 125-126; BRYAN, 1997: 31; BREASTED, 1906: 15; SHAW, 1995: 19). 

Talvez a única imagem que possuímos da rainha e que foi feita durante a sua vida seja a 

que se encontra nos dias atuais no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque [66]. Feita 

em calcário a estátua de Ahmose-Nefertari se assemelha estilisticamente às estátuas de 

Ahmose I esculpidas no estilo arcaizante do Médio Império, e pode ter sido parte de uma 

díade real. Embora o nome da rainha sobre a estátua esteja perdido, o seu local de achado – 

Asasif em Tebas ocidental – serve como identificação, além dos traços estilísticos. A área 
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da necrópole tebana foi um local fundado por Amenhotep I para servir de repouso 

permanente para os membros da família real, além de abrigar posteriormente uma capela 

construída por Amenhotep I. A necrópole tebana foi santuário de veneração da rainha 

deificada Ahmose-Nefertari (Edna Russmann apud ROEHRIG, 2005: 29-30). 

Ahmose-Nefertari foi uma mulher muito ativa e influente durante os reinados de 

Ahmose I e Amenhotep I. Sabe-se que ela viveu até o reinado de Thutmose I que mesmo 

não sendo um parente direto tinha pela rainha uma alta estima e respeito. Esta estima pode 

ser observada em uma estela promulgada no reinado de Thutmose I em que é descrita a 

titulatura completa de Ahmose-Nefertari; além disso, o faraó mandou erguer uma estátua da 

rainha no templo de Karnak (ROBINS, 1996: 47; HAWASS, 2000: 47-48). O mesmo pode 

ser dito de Ahmose I que tinha por sua esposa-irmã uma grande estima a ponto de consulta-

la sobre o seu desejo de construir para a avó de ambos um novo templo em Abidos, de 

acordo com a estela de Abidos [13]. Ao longo de sua vida Ahmose-Nefertari demonstrou 

um grande interesse pela construção, como atestam a estela de Abidos e alguns textos em 

que aparece o nome da rainha e cuja finalidade era a de registrar a reabertura de canteiros 

de pedra através do rio em frente a Mênfis no ano 22 do reinado de Ahmose I. Durante o 

reinado de Amenhotep I, e segundo o próprio faraó, a rainha Ahmose-Nefertari demonstrou 

um grande interesse em por fim à anarquia nas necrópoles reais e, para isso, ela planejou 

duas ações: em primeiro lugar, reagrupar as tumbas reais em um único local – o Vale dos 

Reis; e, em segundo lugar, criar uma corporação de artesãos  especialmente ligada à 

realização das novas tumbas, artesãos que seriam conhecidos como ‘trabalhadores das 

tumbas’ e seriam os principais devotos da deusa Ahmose-Nefertari em Deir el-Medina 

(ROBINS, 1996: 46; NOBLECOURT, 1994: 126-127). 

O contexto histórico em que Ahmose I, Ahmose-Nefertari e Amenhotep I viveram 

foi dos mais frutíferos. Em primeiro lugar, porque no reinado de Ahmose I (1539-1514 

a.C.) houve, por um lado, a guerra de expulsão dos Hicsos de Avaris, no norte do Egito, 

para além das fronteiras da Palestina. Por outro lado, após a retomada do Delta, Ahmose 

efetivou a conquista da região da Núbia, rica em pedreiras e minas de ouro. Após a bem 

sucedida reunificação do Egito, Ahmose I estabeleceu um novo centro administrativo 

unificado na cidade de Tebas, que também era o centro cultual de Amon, relegando a 

Avaris o papel de principal centro comercial. No reinado de Amenhotep I se desenvolveu a 
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parte cultural da dinastia dos Ahmósidas, com a reunião de uma criativa elite formada por 

poetas, teólogos, artistas, cientistas e arquitetos dentre os quais cabe destacar a figura de 

Inene, responsável pela construção do local de sepultamento real no Vale dos Reis 

(HORNUNG, 1999: 76-78; BRYAN, 2003: 207-208). 

Entre todos os documentos referentes a Ahmose-Nefertari, sem dúvida alguma o 

mais importante, e também o mais controverso, é a estela da Doação [12]. Como um 

registro oficial, o texto foi esculpido em pedra em uma estela por volta do ano 22 do 

reinado de Ahmose I.  Aparentemente, o texto é simples, assim como também é simples a 

imagem esculpida no canto esquerdo da estela, representando o casal Ahmose I e Ahmose-

Nefertari acompanhados do filho Ahmose-ankh diante do deus Amon. O que o torna 

complexo é a interpretação feita pelos egiptólogos do principal objetivo do texto, a 

instituição do cargo de “esposa do deus” ou a venda/transferência do cargo de “segundo 

profeta de Amon”. Da bibliografia que reunimos, três egiptólogos se detêm na interpretação 

do texto da estela da Doação – Michael Gitton, Bernadette Menu e Elizabeth Bryan. Mas 

antes de vermos a opinião de cada especialista, uma exposição geral sobre o cargo 

sacerdotal de esposa do deus nos será útil para compreendermos a importância deste título 

para Ahmose-Nefertari. 

A presença de mulheres em funções sacerdotais não era uma novidade no início da 

XVIIIª dinastia, pelo contrário, a existência de sacerdotisas já é atestada desde o Antigo 

Império. No Antigo Império, as mulheres da elite ostentavam o título �����
�	�serva do 

Deus) e, basicamente, elas serviam às deusas Háthor e Neith; elas também serviam ao culto 

funerário de seus maridos. Mesmo servindo ao culto de Háthor como ������
�	(um cargo 

mantido por homens desde o fim da Iª dinastia) as mulheres permaneciam sob a supervisão 

e autoridade de um homem. Ao lado das servas do Deus, existia também um grupo de 

sacerdotisas musicistas formado por mulheres das classes alta e baixa que vieram a ser 

chamadas de ��� do Deus, geralmente traduzido como ‘harém’ ou trupe musical. Essas 

sacerdotisas dançavam, cantavam e sacudiam sistros e eram parte importante dos rituais, 

mesmo aqueles realizados por homens. No Novo Império, o título de servas do Deus 

praticamente não existia, sendo os únicos casos excepcionais o de uma mulher que portou o 

título de segundo servo do Deus no culto de Mut e o da rainha Ahmose-Nefertari que 

portou o mesmo título para o culto de Amon (SHAFER, 1997: 11-14; BRYAN, 1997: 41).  
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Segundo B. Shafer, os primeiros casos atestados do uso do título de ‘esposa do 

Deus’ ocorreram nas dinastias Xª e XIIª e o título era ostentado por mulheres que não 

pertenciam à realeza. Ainda assim, todos os especialistas concordam que a primeira mulher 

pertencente à realeza a usar o título foi Ahmose-Nefertari, mas pode também ter sido 

utilizado por sua mãe Ahhotep6 (SHAFER, 1997: 14; BRYAN, 2005: 1). Em uma estela de 

diorito [17], datada de c. 1200 a.C., vemos Ahmose-Nefertari sacudindo sistros para o deus 

Amon que se encontra sentado diante dela e da deusa Ísis que também se encontra em pé, à 

frente da rainha, sacudindo os sistros para o deus Amon; certamente nesta cena a rainha é 

representada em sua função como ‘esposa do Deus’. Inicialmente o título foi mantido por 

mulheres que pertenciam à realeza e, geralmente, eram a ‘esposa do rei’ ou a ‘mãe do rei’, 

posteriormente o título foi utilizado pelas ‘filhas do rei’ como Nefrure, filha de Hatshepsut. 

A ‘esposa do Deus’ representava um importante papel cultual ao lado dos sacerdotes de 

Amon e pode ser visto nas cenas representadas em blocos de quartzito na capela vermelha 

de Hatshepsut, mas também existe comprovação visual em blocos de calcário do reinado de 

Amenhotep I e em documentos que datam do reinado de Amenhotep III (ROBINS, 1993: 

67-71; BRYAN, 2005: 2). 

O costume/vestuário de uma ‘esposa do Deus’ compreendia uma peruca curta com 

uma fina faixa amarrada atrás da cabeça. Entre as funções sacerdotais que era esperada de 

uma ‘esposa do Deus’ estava: a participação na procissão dos sacerdotes para o culto diário 

de Amon; banhar-se no lago sagrado antes de executar os rituais; entrar junto com os 

sacerdotes nas partes mais exclusivas do templo, incluindo o santuário; chamar o deus para 

a refeição, recitando a lista de oferendas alimentares para Amon; queimar ao lado dos 

sacerdotes as figurinhas de cera dos inimigos do deus; sacudir o sistro diante do deus; 

apresentar ao deus Amon a imagem da maat; e, como a ‘mão do Deus’, auxiliar o deus em 

sua auto-masturbação criativa (BRYAN, 2005: 2; ROBINS, 1993: 71; SHAFER, 1997: 14). 

Dois outros títulos ou funções sacerdotais podiam estar associados àquele da ‘esposa do 

Deus’. A primeira função era a de ������
�	(adorada divina) que podia ser ostentado por 

uma mulher de fora da realeza, pela filha do principal sacerdote de Amon ou ainda pela 

                                                
6 Segundo a egiptóloga americana Betsy Brian a posição de ‘esposa do deus Amon’ só é atestada a partir da 
XVIIIª dinastia e, provavelmente, a primeira portadora do título foi Ahhotep, mãe ou madrasta de Ahmose-
Nefertari, que cedeu a posição para a rainha Ahmose-Nefertari em uma época não determinada com exatidão 
(BRYAN, 2005: 1). 
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mãe da ‘grande esposa real’. Uma segunda função também associada ou executada pela 

‘esposa do Deus’ era a de �����
�	(mão do Deus), um título que estava relacionado ao 

conceito do Criador – Atum – em se auto-masturbar para gerar o primeiro casal divino Shu 

e Tefnut. Ambos os títulos, ‘Esposa do Deus’ e ‘Mão do Deus’, tinham claras conotações 

sexuais (SHAW, 1995: 113; SHAFER, 1997: 14-15; BRYAN, 1997: 43).  

Com o título sacerdotal de ‘Esposa do Deus’ já comentado, devemos retornar para o 

texto da estela da Doação e explicitar os diferentes pontos de vista que foram expressos 

pelos três egiptólogos mencionados anteriormente. Primeiramente, devemos nos voltar para 

o próprio texto para retirar dele as principais informações que geraram desacordo entre os 

especialistas. O conteúdo do texto da estela nos informa que o faraó, na presença do 

conselho da cidade de Tebas, deu o oficio de segundo sacerdote de Amon à sua esposa – 

Ahmose-Nefertari – como um patrimônio que seria hereditário. Em seguida o rei enumera 

os bens doados à rainha, incluindo-se aí servos de ambos os sexos, e totalizando 600 peças 

de ouro. O texto termina com a rainha Ahmose-Nefertari agradecendo satisfeita pela 

doação do rei e com a confirmação da legalidade do documento pelo próprio deus Amon, 

representado no texto pela barca portátil que era carregada durante a procissão do festival 

de Choiak. 

Na opinião de Gitton (1976) alguns pontos são importantes na interpretação do 

texto. Em primeiro lugar, a data do documento se estabelece para o ano anterior ao ano 22 

do reinado de Ahmose I tendo por base a comparação do signo ��	cuja formato de meia-lua 

se alterou. Em segundo lugar, a posição de Ahmose-Nefertari dentro da família de Ahmose 

I é atestada pela titulatura “filha do rei, irmã do rei, grande esposa real, esposa do deus” e 

pela estela de Abidos em que a rainha disputa com seu marido-irmão o amor filial por 

Tetisheri. Em terceiro lugar, Ahmose-Nefertari foi a primeira rainha a ostentar o título de 

“esposa do Deus”, pois nenhuma rainha anterior, nem mesmo Ahhotep demonstrava a 

posse do título em sua titulatura ou nos cartuchos. Em quarto lugar, e o mais importante, é 

que o texto apresenta a rainha Ahmose-Nefertari tomando posse de uma outra função 

religiosa, a de segundo profeta de Amon, que lhe foi atribuída pelo faraó para que a rainha 

tivesse um rendimento provisório e uma melhora no status hierárquico dentro do clero de 

Amon; contudo, a rainha cedeu o cargo de segundo profeta de Amon em troca de um 

reembolso concedido pelo faraó e, assim, o cargo passou a ser ocupado por outra pessoa. O 
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que é notável, segundo o estudioso, é a originalidade do texto que transita entre os atos de 

um documento oficial e as formas do direito privado com testemunhas, venda e juramentos. 

O objetivo último do texto para M. Gitton era constituir uma base econômica (com 

edifícios, terras e rendimentos) para a função sacerdotal de ‘esposa do Deus’, do qual a 

rainha Ahmose-Nefertari foi a primeira mulher da família real a portar o ofício. 

 A análise de B. Menu se centra em responder uma polêmica levantada por Gitton a 

respeito do conceito de �������	Para a egiptóloga francesa, o faraó para dotar a esposa de 

uma função religiosa o fez por meio de uma venda, devido em parte às regras do direito 

privado vigente desde o 2º período intermediário e em parte para garantir a inviolabilidade 

do documento.  Dessa forma, para que a venda fosse válida, o faraó deveria realizar a 

transação de duas formas: transferir por ������	a função de segundo profeta de Amon e 

fazer o pagamento do preço do cargo, uma vez que a rainha estava sem fortuna. A 

interpretação da egiptóloga do conceito de ������	se define: “no meio de assegurar a 

integridade permanente de um conjunto de bens tendo uma afeição especial .... O ������	é 

menos uma ‘disposição’ feita em favor de uma pessoa determinada do que uma medida 

destinada a impedir a desagregação de uma massa real dotada de uma certa independência 

[grifos da autora]” (MENU, 1977: 92).  Na opinião da estudiosa francesa, o objetivo 

principal do texto seria a venda de uma função sacerdotal para a rainha Ahmose-Nefertari, 

mas como ela se declara sem rendimentos para efetuar a transação, é o faraó que faz a 

venda, paga o preço do objeto (neste caso, o cargo de segundo profeta de Amon) e faz a 

transferência por meio do conceito de ������ tornando a transação inviolável; e isso pode 

ser feito, segundo Menu, devido à dupla natureza do monarca: representante do deus Amon 

e pessoa privada na figura do faraó, ambas as partes do contrato, como deixa claro a cena 

na estela.  

Em um artigo publicado em 1979, no mesmo boletim do Instituto francês de 

arqueologia oriental, M. Gitton rebate as críticas dirigidas por B. Menu no artigo de 1976. 

Aqui o autor reforça o seu ponto de vista segundo o qual, no texto, a doação visava a 

função de ‘esposa do Deus’ e não ao de ‘segundo profeta de Amon’. Isto significa que a 

rainha cedeu o cargo de segundo profeta em troca de uma doação que pudesse sustentar a 

função que ela tinha antes e manteve, a de “esposa do Deus” (GITTON, 1979, 327-331). 
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O que é importante no debate acadêmico entre os dois egiptólogos é o fato de que o 

faraó Ahmose se valeu de um artifício legal, ou jurídico segundo B. Menu, para dotar a sua 

esposa – Ahmose-Nefertari, de uma base de sustentação financeira para o exercício de um 

oficio religioso já existente anteriormente, mas que agora era sancionado pelo clero de 

Amon. Isto permitiu a Ahmose-Nefertari uma independência política e financeira dentro da 

instituição da realeza e que, certamente, deveria trazer alguma vantagem para o próprio 

faraó. 

Por fim, o estudo que Elizabeth Bryan fez da estela da Doação vai de encontro com 

a opinião de M. Gitton, isto é, o texto é a base para o estabelecimento de um fundo de 

capital (funding) e de uma doação para o ofício de ‘esposa do Deus de Amon’ (BRYAN, 

2005: 5). A egiptóloga americana faz uma análise detalhada do documento contido na 

estela, incluindo os conceitos egípcios de ������	�instrumento legal existente desde a IIIª 

dinastia que significava ‘o que está na casa’ e tinha por finalidade transferir propriedades 

fora dos meios legais de herança) e que foi utilizado pelo faraó, diante da corte e da barca 

de Amon, para a transferência direta a Ahmose-Nefertari dos bens que ela controlaria como 

portadora da função religiosa de ‘esposa do Deus’, e o ���	(conceito egípcio significando 

‘pessoa livre’, mas que no caso de Ahmose-Nefertari estava ligado à condição de pobreza 

fictícia da rainha como portadora do ofício de ‘esposa do Deus’, como é descrito na estela 

da Doação) (BRYAN, 2005: 4-6)� 

Foi a partir do reinado de Amenhotep I que se estabeleceram as condições para a 

divinização de Ahmose-Nefertari e a de seu filho, ambos representados como um casal 

divino em diversos documentos listados anteriormente aqui. 

Já mencionamos anteriormente o interesse que Ahmose-Neferati tinha em 

programas de construção, esse interesse se revelou maior na construção das necrópoles 

reais do Vale dos Reis. É nesse local que o faraó Amenhotep I mandou construir um templo 

mortuário para sua mãe, e é nesse local também que ambos foram adorados como deidades 

patronas dos operários ligados a Deir el-Medina. Uma estela pintada [14], pertencendo a 

um operário-artesão chamado Irynefer, mostra  na parte superior um casal divino formado 

por mãe e filho – Ahmose-Nefertari e Amenhotep I – sentados à frente dos deuses Osíris e 

Anúbis. Apesar da ausência de informações sobre o contexto arqueológico do artefato ou 

do seu local de achado/compra, um breve ensaio de interpretação pode ser feito com base 
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nos dados sobre o faraó e a rainha. Sabe-se que ambos foram os responsáveis pelo início da 

construção da necrópole real de Tebas, no Vale dos Reis, e que posteriormente foram 

divinizados e adorados como deuses patronos dos operários de Deir el-Medina. A rainha 

está representada com a pele negra, símbolo de fertilidade e da ressureição; a cor era 

também associada com o deus Osíris senhor do mundo dos mortos. A presença dos 

monarcas-deuses diante dos dois deuses ligados ao mundo do pós-vida, e o fato de que 

ambos – faraó e rainha – estarem sentados e posicionados na mesma estatura dos deuses 

egípcios indicaria o status elevado que Amenhotep I e Ahmose-Nefertari possuíam perante 

os deuses e ao dono da estela, um operário das tumbas reais. Provavelmente, a presença dos 

monarcas divinizados no mundo dos mortos ao lado de Osíris indicaria um desejo de 

proteção no outro mundo dirigido por Irynefer aos seus deuses patronos.   

Há diversas comprovações materiais e textuais ligados ao culto de Ahmose-

Nefertari e Amenhotep I. Um deles é a pequena estatueta em madeira, que representa a 

rainha Ahmose-Nefertari [61], e que foi ofertada por um operário chamado 

Djehoutyhermeketef (��������������	em troca de uma boa existência e uma boa vida no 

pós-morte.  

Podem ser vistas em algumas capelas de nobre tebanos ou em oratórios particulares 

as imagens divinizadas da rainha e de seu filho levados em procissão (fig. 4) no decorrer da 

Bela Festa do Vale. Esta cena também é vista nos relevos do templo de Seti I em Qurna, 

com a diferença de que na frente da barca da rainha-deusa está a barca da tríade tebana. 

Algumas imagens pintadas da rainha e de Amenhotep I [43] [44], datadas da XXª dinastia, 

apresentavam a rainha com a pele de cor escura, símbolo da fertilidade e ressureição; estas 

imagens públicas da rainha com a pele negra provavelmente datam do reinado de Thutmose 

IV, e acabaram por substituir por completo, no período raméssida, as representações da 

rainha com a cor da pele rosada ou dourada (NOBLECOURT, 1994: 127; SCHULZ, s/d: 

191).  
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fig. 4 – Estátua de culto de Ahmose-Nefertari que aparece em sua barca 

processional 

 

Um festival realizado no terceiro mês de peret era dedicado a Amenhotep I e, dentro 

de Deir el-Medina, diversos rituais dramatizam a sua morte, sepultamento e retorno 

(BRYAN, 2003: 213). Dentre os diversos documentos que reunimos, dois deles mostram a 

realização de um culto à rainha-deusa Ahmose-Nefertari por membros da família real de 

Ramsés II. O primeiro é um relevo esculpido no templo de Amon em Karnak [42] no qual o 

faraó Ramsés em pessoa faz um gesto de louvor ou de respeito em direção à deusa, ou 

melhor, da imagem da deusa. O segundo documento é uma estela inacabada [16] 

apresentando uma cena ritual, com o casal de deuses Ahmose-Nefertari e Amenhotep I 

(mãe e filho) recebendo uma oferenda ritual da filha de Ramsés II, Merytamon, que se 

encontra diante dos deuses chacoalhando dois sistros com ambas as mãos. 

Foram encontrados em escavações diversos objetos de oferendas rituais dedicadas a 

Ahmose-Nefertari nos templos de Karnak, Deir el-Bahri, Abidos e no templo de Háthor em 

Serabit no Sinai; provavelmente, as duas pequenas estatuetas/bustos [67] [68] identificadas 

com a rainha podem ser parte destes objetos rituais encontrados em várias regiões do Egito 

(ROBINS, 1993: 72-73; ROBINS, 1996: 47).  Na necrópole tebana, Amenhotep I tinha um 

templo, provavelmente situado na colina de Dra-Abu’l-Nag’a. Algumas representações de 

procissões  são encontradas em tumbas de sacerdotes ligados ao templo de Amenhotep I; 
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nestas representações os títulos dos sacerdotes são citados como, por exemplo, ����
�	�	

������	�	��	���	�sacerdote de Amenhotep do pátio do templo – ���	é o topônimo de um 

local situado em frente à entrada do Vale dos Reis ou de um edifício). Outros títulos de 

sacerdotes e administradores os associam com ��	�	�����	(Amon está em �����	– palavra 

egípcia que identifica um templo de Ahmose-Nefertari, lugar sagrado que fazia parte da 

rota de uma procissão das imagens divinas da rainha) (HAENY, 1997: 92; 

NOBLECOURT, 1994: 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


