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“Um retrato cinematográfico de uma figura histórica  
muito mais complexa e apaixonante do que qualquer criação ficcional.” 

The New York Times

 
Deusa em criança, rainha aos dezoito anos, celebridade logo depois,  
Cleópatra foi objeto de especulação e veneração, de intriga e lenda, 
mesmo em nosso tempo. Nos dois milênios desde sua morte, fixou 
sua imagem de vez no imaginário da humanidade, mas por motivos 
diversos, surgiram versões que pouco condizem com a realidade. Em 
um dos livros mais elogiados de 2010, a premiada jornalista Stacy  
Schiff renova a imagem da última rainha do Egito. 

Para Dante, ela era uma “pecadora da carne”. Bocaccio a chamou de 
“prostituta dos reis orientais”. Quando o cineasta Cecil B. DeMille  
ofereceu a Claudette Colbert o papel da rainha, ele teria perguntado: 
“Você gostaria de ser a mulher mais perversa da história?”.

Embora tenha sido difícil discernir a verdade em meio a tantas versões 
fantasiosas como essas, Schiff consegue resgatar a mulher por trás 
do mito. Em Cleópatra: Uma biografia, não encontramos a sedutora 
insaciável, mas a estadista sofisticada e muitas vezes ardilosa, que  
governou o Egito por 22 anos e durante um breve instante deteve o  
destino do mundo ocidental nas mãos. Responsável pelo combate à 
fome em seu país, dotada de grande capacidade política que determi-
nou seu poder, Cleópatra uniu-se a dois grandes imperadores romanos,  
Júlio César e Marco Antonio, garantindo autonomia para o Egito num  
mundo dominado pelo Império Romano.

Capaz de evocar em detalhes a atmosfera da Antiguidade clássica, a 
autora apresenta o verdadeiro papel histórico de Cleópatra e mostra 
que, apesar de ser um dos personagens mais conhecidos da história, 
nada sabíamos sobre ela. Lançando mão das fontes mais antigas, 
Schiff separa fato de ficção para reconstruir uma vida que não deve 
nada em tragédia e esplendor às diversas interpretações posteriores.
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Tradução:
José Rubens Siqueira

“Um retrato à altura da sagacidade 
e da inteligência de sua personagem...

 Schiff consegue algo raro: 
um livro que faria falta se não existisse.”

The Wall Street Journal

Imortalizada no cinema por Elizabeth 
Taylor, em 2013 Cleópatra ganhará nova 

encarnação na figura de Angelina Jolie, 
em filme baseado nesse livro.


