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Escritas e escribas:
o cuneiforme no antigo Oriente Proximo
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RESUMO: A ideia da escrita surgiu ainda na pr&historia, mas os documentos
mais antigos conhecidos datam de 3.200 a.C. Sao tabletes de argila com escrita cuneiforme e foram encontrados na cidade de Uruk, no sul da
Mesopotamia. A escrita cuneiforme teve uma grande difusao no mundo antigo
oriental, tendo sido utilizada na Baixa Mesopotamia, correspondendo ao atual
Iraque, a regiao da Asslria e da Babilonia e As regi8es perifericas, localizadas,
atualmente, na Siria, PlanaltoAnatolico, ArmQnia,Ira, Chipre, Palestinae mesmo no Egito. Porem, essa escrita, provavelmente, nunca foi "popular", no sentido etimologico do termo: ela sempre permaneceu no dominio de um grupo
restrito de especialistas - os escribas - devido as suas dificuldades intrinsecas, que exigiam dedicacao e muito tempo para sua aprendizagem. A escola
era chamada de e.dub.ba., em sumerio e bit Yuppi, em acadico, literalmente
traduzido por "casa dos tabletes". Foi criada com a finalidade de formar os
escribas para trabalharem nas tarefas econ~micase administrativas do pais,
sobretudo do templo e do palacio. Porem, com o tempo, ela se tornou um
centro de difusao da cultura e do saber.
PALAVRAS-CHAVE: Escrita cuneiforme; Mesopotamia; escriba; acadico:
sumerio; antigo Oriente Proximo.

1. Introducao
A ideia da escrita' surgiu ainda na pre-historia, pois, desde o periodo neolitico e
durante milenios, o homem praticou sistemas de contabilidade utilizando simbolos numericos que serviam de auxilio na administracao dos bens produzidos.
A descoberta e a difusao da agricultura e da criacao de gado durante o periodo
neolitico (7.000-4.000 a.C. aproximadamente) favoreceram o processo de sedentarizacao
das comunidades nomades e de formacao de novas organizacoes da sociedade. No final
dessa fase, conhecida como Revolucao Urbana, ocorreu um importante salto no que se
refere a organizacao, havendo separacao entre a producao agricola primaria e a producao
artesanal especializada.
O desenvolvimento da agricultura gerou um aumento das .reservas alimentares,
possibilitando uma maior especializacao das atividades artesanais e tecnicas, acentuando a
divisao social do trabalho. A humanidade passou a ter uma maior garantia da sua sobrevivencia material e pode consagrar-se a outras tarefas: o tempo tomou-se, entao, uma nova
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riqueza, da qual tirou proveito para refletir e, assim, acelerar a marcha das descobertas e
invencoes decisivas que marcaram essa epoca (Margueron, 1991, p. 155).
O nascimento da escrita inscreve-se nesse contexto historico, com essa nova percepcao de tempo e de espaco por parte das populacoes que ocupavam as planicies aluviais
da Baixa Mesopotamia (fig. 1).
O estudo da escrita cuneiforme conheceu um importante impulso com as descobertas arqueologicas realizadas, sobretudo, nos ultimos cinquenta anos, que trouxeram a luz
uma enorme quantidade de documentos, levando a um conhecimento mais preciso desta
escrita e das diversas linguas antigas que dela se utilizaram. Atualmente, o dominio desta
escrita e considerado uma condicao indispensavel para a qualificacao do trabalho do historiador nessa area.

2. Origens da escrita cuneiforme
Os documentos mais antigos conhecidos ate hoje foram encontrados em um templo
na cidade de Uruk, com data aproximada de 3.200 a.C. Sao tabletes de argila com escrita
cuneiforme, apresentando sinais pictograficos.
O nome da escrita cuneiforme vem do latim cuneus (canto), pois ela e o resultado
da incisao de um estilete, impressa na argila mole, com tres dimensoes (altura, largura e
profundidade). A escrita cuneiforme foi utilizada para se gravar em paredes de rochedos,
corpos de estatuas e grandes monumentos, sendo sempre as inscricoes um decalque do texto
escrito no tablete de argila2.Le-se um texto em escrita cuneiforme da esquerda para a direita
e de cima para baixo, como em portugues.
Atraves de evidencias materiais, foi possivel elaborar-se uma sequencia cronologica do desenvolvimento do sistema de representacao mesopotamico. Para fins didaticos, sera
utilizada uma divisao em tres estagios diferentes.

2.1. Estagio I
Este estagio e, tambem, chamado de estagio dasjkhas ou calculi, que eram simbolos numericos cuja forma variava segundo o objeto a que correspondiam (fig. 2). Fabricados em argila, podiam reproduzir objetos concretos ou ter representacao convencional; os
documentos mais antigos deste estagio datam do setimo milenio a.C.

2.2. Estagio II
Este estagio e caracterizado pela utilizacao de esferas, confeccionadas em argila
mole, apresentando impressoes de fichas, marcas de numerais e a aposicao do selo de quem
as teria emitido (fig. 3). Em geral, essas esferas tinham o tamanho aproximado de uma bola
de tenis, sendo que as mais antigas datam do quarto milenio a.C.

2.3. Estagio III
Neste estagio, surgiram os primeiros rabletes de argila, como se a esfera de argila
tivesse sido aplainada (fig. 4). Os tabletes mais antigos datam do quarto milenio a.C. Passaram-se a imprimir selos-cilindros3nesses tabletes como garantia de sua autenticidade a partir da segunda metade do quarto milenio a.C. Esses selos, como o seu nome indica, possui-
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am forma cilindrica e eram confeccionados em pedra, ceramica, vidro, argila cozida, madeira, marfim ou metal. Eram esculpidos com motivos que representam uma importante
fonte de informacao sobre a iconografia da mitologia e da vida cotidiana dos mesopotamicos.

3. Desenvolvimento do sistema cuneiforme
O sistema grafico cuneiforrne nasceu de um longo processo de criacao e conheceu
uma evolucao que se fez sentir nao somente na paleografia, como tambem na utilizacao dos
sinais. Pode-se, entao, dividir esse processo em duas grandes etapas: a pictografica e a
silabica (Durand, 1977, p. 20).

3.1 Etapa pictografica
Na etapa pictografica, realizavam-se representacoes picturais dos objetos. O
pictograma (desenho) ainda nao era uma escrita, porque ele simbolizava uma coisa e nao
uma palavra. Podia-se compreender a mensagem, mas nao le-la. E o que Bottero (1987, p.
89) chamou de aide-memoire (ajuda a memoria). Estima-se que havia, aproximadamente,
1.500pictogramas repertoriados, dos quais mais de 300 eram proximos dos sinais cuneiformes
que lhes sucederam, indicando que houve uma certa continuidade entre essas experiencias.
Imaginem-se esses primeiros textos. Por exemplo, a seguinte frase: O rei esta morro. Para realizar-se este tablete pictografico, pode-se desenhar um homem maior que os
outros olhando para o oeste. Porem, para decodificar-se a mensagem, precisa-se conhecer:
a) o simbolismo da epoca: o homem maior representa o rei; oeste representa a
morte ou a regiao dos mortos;
b) a ordem dessa simbologia: rei morto (e nao rei dos mortos);
c) a realizacao fonetica: pronunciar a frase.
Esta-se diante de um quadro de conteudo simbolico, que possui o sentido procurado enquanto globalidade. Pode-se considera-lo uma frase-ideograma, assim como muitas
das representacoes da epoca pre-historica.
Neste estagio pictografico, ha tantos quadros quantas frases. Em vista dos problemas de realizacao material e da restricao dos elementos combinatorios (orientacoes, dimensoes, cores, etc.), bem como de suas imprecisoes, o corpus ideografico e, certamente, bastante limitado.

3.2 Etapa silabica
Na etapa silabica, tem-se a representacao estilizada dos objetos. O sistema grafico
e nao mais uma escrita de coisas, mas uma escrita fonetica da palavra. Ele nao se limita a
relembrar ou a comemorar o conhecido; agora, e, tambem, capaz de transmitir novos conhecimentos e de instruir o homem. Para isso, foi preciso incorporar o instrumento mais perfeito da analise e da comunicacao do real pelo homem: a lingua falada.
Tome-se, como exemplo, o pictograma da ideia de pe, que se dizia du, em sumerio,
palavra que tambem designava outra coisa: verdadeiro, correto. Constata-se o rompimento
da relacao primeira desse sinal com um objeto (o pe), para guardar ofonema (du), que fazia
parte unicamente da lingua falada. Enquanto pictograma, o sinal do pe refere-se a coisa pe,
ou, na qualidade de ideograma, a varias coisas evocadas por ele, como ir, manter-se de pe,
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caminho, etc. Mas o som du designa, com precisao, esse fonema, onde quer que ele se
encontre na fala, como, por exemplo, para escrever-se Zgi.du, o deus Palil. O sinal deixa de
ser pictograma ou ideograma para tomar-se um fonema.
Essa etapa fonetica viu surgirem duas linguas completamente diferentes: o sumerio
e o acadico. Os tabletes encontrados na cidade de Ur e datados de 2.800 a.C. foram os
primeiros documentos em sumerio escavados.
O sumerio e uma lingua aglutinante, monossilabica, composta de palavras que nao
se modificam. O acadico, que surgiu na metade do terceiro milenio a.C., no sul da
Mesopotamia, e uma lingua semitica, flexionada, cujas palavras se modificam.
A fig. 5 mostra a evolucao dos sinais cuneiformes: na primeira linha, a forma
pictografica (3.000 a.C.); na segunda linha, o sumerio classico (2.400 a.C.) e, na ultima
linha, o neoassirio (650 a.C.).
Pode-se concluir que a partir do momento em que a representacao grafica impede o
desenho de ser espontaneamente evocador e o estiliza, transformando-o em convencao e
nao mais exigindo o seu reconhecimento, mas sua memorizacao, a ruptura com a arte e
consumada e nasce a escrita.

4. As linguas mesopotamicas
4.1 Sumerio
O sumerio tem, originalmente, uma base ideogramatica. Podemos definir o
ideograma como um sinal contendo, ao mesmo tempo, um sentido e um som.
Na lingua sumeria cada ideia basica - nominal ou verbal - e expressa por uma
silaba estavel ou varias silabas. O verbo caracteriza-se por ter uma raiz fixa, que nao e
suscetivel de alteracoes vocalicas ou de infixidez consonantica, e esta e uma diferenca essencial com relacao ao acadico. Para obterem-se formas conjugadas, e preciso prefixar-se o
verbo (a raiz) com diversas bases e incluirem-se infixos entre a base e a raiz. Por exemplo:
a raiz tu significa saber; para conjugar-se o verbo, adiciona-se a base mu, dando mum (ele
soube); com nu.mu.zu, tem-se a frase negativa (ele nao soube).
A lingua sumeria utiliza apenas quatro vogais, a, e, i, u, duas semivogais, w, y, e
diversas consoantes: b, d, g, k, I, m, n, p, r; s, t, z, h. S.
A estrutura basica da frase e: sujeito1complemento/ verbo. Nesta etapa, o simbolo
global do estagio pictografico vai dar lugar a uma justaposicao de simbolos univocos: o
ideograma esta, entao, ao nivel da palavra. Os elementos combinatorios vao crescer indefinidamente, tomando-o um sistema muito pesado, pois ha tantos sinais quantas palavras a
serem escritas na lingua (Thomsen, 1984).
A maior parte dos ideogramas foi criada de maneira simples, desenhando-se o objeto a ser evocado. Em um primeiro momento, a gda do sinal esta de acordo com as
convencoes do desenho na arte sumeria de entao, como, por exemplo, a palavra jardim, que
guarda o principio da "nao-perspectiva" para representar as arvores (fig. 6).
Um nivel mais elaborado e alcancado quando se faz necessaria a notacao de realidades nao-figurativas, como, por exemplo, as palavras amigo e inimigo (fig. 7). Ve-se,
entao, o papel da simbolizacao extraida das convencoes sociais. Amigo e representado por
duas linhas paralelas, o que transmite uma ideia de "companheirismo, estarjunto"; ja inimigo e representado por duas linhas que se cruzam, denotando "rivalidade, conflito".
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No periodo sumerio arcaico, o sistema global e substituido pela justaposicao de
sinais. Se a arte sumeria continua a representar o rei como um ser maior, a escrita exprimeo pela justaposicao dos sinais lu (homem) e gal (grande), lendo-se o conjunto como lugal
(rei). Podem-se ver outros exemplos do sistema de justaposicao de dois ou mais sinais,
como mostra a fig. 8: boca + mao = rezar (Sud); boca + agua = beber (nag).
Os sumerios criaram, ainda, os chamados "sinais complexos" a fim de limitarem o
seu inventario, o que pode ser exemplificado com a representacao da fig. 9.
Para este mesmo ideograma que, graficamente, e uma cabeca com uma marca na
regiao inferior do rosto, obtem-se as seguintes pronuncias e sentidos: KA = boca; KIR =
nariz; ZU = dente; INIM = palavra; GU = grito; DU = falar.
Este fenomeno e chamado de polifonia e caracteriza-se pela existencia de varios
sons para um mesmo sinal. A polifonia dos sinais sumerios representa uma das maiores
dificuldades para sua compreensao. Contudo, ao mesmo tempo, o sumerio e uma lingua
largamente monossilabica e possui um grande numero de homdfonos, sinais cuneiformes
diferentes que representam o mesmo som (fig. 10). Assim, por exemplo, ha 11 maneiras
diferentes de se escrever o som du.
Cada grafia diferente indica um sentido geral. Para tomar possivel a edicao por
transliteracao, que e a passagem do sinal cuneiforme para os caracteres latinos silabicos, foi
criado um sistema, pelo filologo frances Francois Thureau-Dangin, que consiste em se numerar os homofonos de 1 ao infinito. Como no exemplo acima, o "1" nao tem nenhuma
marca (du), o "2" tem acento agudo (du), o "3" tem acento grave (dd) e os outros tem
indices numericos comecando a partir do 4 (du,, du,, etc.).
Essas informacoes estao contidas nos dois silabarios existentes - um em lingua
francesa, outro em lingua alema - que sao uma ferramenta de trabalho indispensavel para o
especialista (Labat, 1988 e Borger, 1971, 1978 e 1981).

4.2 Acadico
O acadico C uma lingua semita, juntamente com o arabe, o hebreu, o aramaico, etc.
E uma lingua flexionada, ou seja, as palavras modificam-se com a adicao de prefixos, sufixos, infixos e desinencias diversas e seu sentido varia. O acadico teve tres grandes dialetos:
acadico antigo, babilonico e assirio (Hallo, 1996, p. 38).
Em acadico, o sentido geral de uma palavra e definido pela raiz composta de tres
consoantes em ordem fixa. A estrutura basica da frase foi herdada do sumerio: sujeito1
complemento/ verbo. A lingua acadica usa as mesmas vogais do sumerio: a, e, i, u; as semivogais sao w, y; e as consoantes b, d, g, k, I, m, n, p, q, r; s, t, z, x, a, S, jJ, e o sinal '. Por
exemplo, toda a palavra acadica que comporte a sequencia P-R-S contem a ideia de "cortar*'. As vogais e as consoantes duplas servem para atualizar a forma:
PRS: ideia de cortar;
PaRaSum: cortar (infinitivo);
aPRaS: eu cortei;
niPaRRaS: nos cortaremos;
PaRiSum: o cortador.
Neste estagio, nao se tratava mais de se escrever um conceito com um sinal, mas de
se indicar de maneira precisa, os diversos estados da raiz da palavra. Os acadicos, entao,
sistematizaram o emprego da escrita fonetica, redigindo por silabas, que eles haviam herda-
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do do velho sistema sumerio. Com isso, eles esvaziaram os ideogramas de seu sentido e os
reduziram a simples grafias foneticas.
A primeira conseqiiencia foi um alivio consideravel do sistema: nao havia mais
problema para se representar o som du: foi escolhido apenas um sinal cuneiforme, e todos
os outros dez tornaram-se inuteis. Houve um aumento da capacidade semantica da silaba.
Um sinal foi escolhido dentre todos os seus homofonos e os outros tomaram-se superfluos,
sendo que cada epoca e regiao realizou sua propria escolha em meio a um vasto consenso.
Tal escolha caracteriza as particularidades regionais ou historicas da escrita dos acadicos.
Utilizar-se-a, como exemplo, a silaba Sa (fig. 11). Constata-se que Sa e caracteristica de epocas antigas e medias; Ja, ao contrario, C utilizada em epocas recentes, e o Sa esta
presente somente em textos antigos da regiao do Elam. Essa diferenciacao e de grande
ajuda para a identificacao das fontes (tabletes, selos, etc.) provenientes de escavacoes clandestinas ou sem origem precisa, pois, assim, podem-se data-las e determinar a sua origem
geografica. Existem, aproximadamente, 600 sinais cuneiformes repertoriados.

5. Historia dos deciframentos
A historia do deciframento da escrita cuneiforme comecou em 1530, com o ensino
das disciplinas de Hebreu e Arabe no College Royal Francois Ier, atual College de France, em
Paris. Essas linguas foram de fundamental importancia para a compreensao da escrita
cuneiforme. Mas foi, sem duvida, no comeco do seculo XVIII, com expedicoes de viajantes
as ruinas da cidade de Persepolis, a capital do Imperio Aquemenida da Persia (559-331 a.C.),
nos Montes Zagros, que os estudos sobre a Antiguidade Oriental tiveram um grande impulso.
Em 1780, foram descobertas e copiadas por K. Niebuhr parte das inscricoes monumentais feitas sobre as paredes dos palacios. A identidade do sitio arqueologico nao era
conhecida na epoca, mas, gracas a estudos da obra de Her6dot0, realizados por historiadores da Grecia Antiga, pode-se inferir sobre Persepolis e reconstituir a sequencia cronologica
dos reis persas Ciro, Dario e Xerxes.
Sabe-se que, durante a dinastia aquemenida, a religiao do Zoroastro teve grande
proeminencia e, com ela, o seu deus supremo Ahuramazda. Essa literatura sagrada do
Zoroastro, tambem chamada de Zend-Avesta, ja era conhecida dos especialistas europeus
gracas aos estudos publicados por A. Duperron em 1771. A lingua avestan era muito proxima do persa antigo e forneceu numerosas pistas para o seu deciframento.
Assim, o primeiro estudioso a conseguir decifrar alguns caracteres do persa antigo
foi Georges Grotefend, um professor alemao que, em 1802, conseguiu ler o nome dos reis
Dano (pai) e Xerxes (filho) atraves de um paralelo com o grego, o hebreu e a lingua avestan.
Varios estudiosos sucederam-no, entre eles Rasmus Rask, Eugene Bumouf, Christian Lassen,
Jules Oppert e Henry Rawlinson, sendo que, em 1847, havia sido realizado o deciframento
da totalidade do alfabeto persa antigo.
Contudo, foi, sem duvida, o ingles Henry Rawlinson quem mais contribuiu para o
deciframento da escrita cuneiforme. Desde 1835, ele comecou a copiar e a estudar a Inscricao do Rochedo de Behistum, em escrita cuneiforme, em versao trilingue - persa antigo,
elamita e assirio-babilonico. Essa e uma inscricao monumental, realizada pelo rei Dario I, e
esta localizada ao pe da montanha de Behistum, em um ponto estrategico da rota que ligava
Ecbatana a Mesopotamia. Uma vez que uma das versoes, em persa antigo, estava decifrada,
foi com menos dificuldades que os outros dois textos foram compreendidos.
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A segunda lingua da inscricao de Behistum foi decifrada, em grande parte, por E.
Noms entre 1838 e 1851, que constatou tratar-se esta de uma escrita silabica, mais tarde
chamada de elamita, porque inumeros documentos nessa lingua foram encontrados na parte
sudoeste do Ira, o antigo Elam.
Ao mesmo tempo em que o elamita era decifrado,outros estudiosos,como J. Oppert,
W. Talbot, E. Hincks e H. Rawlinson dedicaram-se ao deciframento da terceira escrita, a
mais dificil dentre elas, com mais de quatrocentos caracteres diferentes. AtravCs da identificacao dos nomes pr6prios, foi possivel reconhecer-se um sistema grafico, bastante complexo, que utilizava o silabismo juntamente com caracteres ideograficos. A lingua, inicialmente chamada de assirio-babilonica, hoje conhecida como acadico, era aparentada das
linguas semiticas, como o hebreu, o arabe e o aramaico, e, em 1851, teve o seu deciframento
concluido.
Ja a lingua sumeria veio a ser conhecida mais tarde, em 1877, com as descobertas
arqueologicas no sitio de Tello, antiga Girsu, feitas por Etienne de Sarzec, vice-consul frances em Bassora. Foram exumadas varias estatuas, monumentos e tabletes portando uma
grafra em uma lingua bastante proxima a dos monumentos assirios ja conhecidos, mas com
importantes diferencas, que garantiram tratar-se de uma lingua atC entao desconhecida, o
sumerio. Foi somente em 1905 que se obteve a confirmacao dessa descoberta e o estabelecimento da verdadeira importancia da civilizacao sumeria, com a publicacao das Inscricoes
de Sumer e Akkad por Francois Thureau-Dangin (Bottero, 1987, p. 75-84).

6. O escriba: um especialista
Mas, afinal, quem foi o responsavel por esta fabulosa inovacao na comunicacao
numana4?O fato de se saber ler e escrever, no Oriente Antigo, era considerado nao somente
um privilegio, mas, sobretudo, uma superioridade social. Somente as familias abastadas
podiam assegurar a instrucao de um futuro escriba, pois o custo dessa educacao era muito
elevado e os estudos bastante longos. Os escribas, geralmente, provinham de grandes familias, que abrigavam funcionarios, pessoas responsaveis por grandes extensoes de terra, governadores, sacerdotes, ricos mercadores, etc. Outra caracteristica dessa profissao era seu
carater hereditario. Ha inumeros documentos atestando que o oficio de escriba passava de
?ai para filho.
Conhecemos os nomes de alguns milhares de escribas que se sucederam desde a
metade do segundo milenio a.C., pois era padronizado o uso da aposicao, no colofao5,do
nome do redator do texto como garantia de autenticidade do documento.
Conhece-se muito pouco sobre as origens da profissao de escriba6,mas, atraves de
textos sumerios tardios, sabemos da importancia social desse personagem. Um fato marcante
e que, durante o segundo e o primeiro milenios a.C., nenhum escriba registrava a sua posicao pessoal, suas ideias ou impressoes a respeito do documento que elaborava.
E certo que, com o advento do alfabeto, o prestigio do escriba diminuiu: a maior
facilidade permitiu o acesso as praticas de leitura e de escrita a uma camada mais ampla da
populacao.
O escriba precisava, antes de mais nada, dominar as centenas de sinais do sistema
cuneiforme, em todos os seus sentidos, conhece-los e reproduzi-los. Depois disso, que era a
base de sua atividade, devia estar apto a redigir cartas e conhecer os formularios dos contratos. Mas ele precisava, tambem, conhecer as tecnicas contabeis que permitiam gerirem-se
os grandes patrimonios, garantir a distribuicao dos salarios sob forma de quantidades de
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cereais, de oleo, de vestimentas, que remuneravam os servicos prestados. Ele devia saber
glorificar os altos feitos do rei, compor as inscricoes reais, redigir os tratados e as aliancas
entre os Estados, levando em consideracao os habitos de cada reino. A diversidade de tarefas mostra a importancia desse homem na sociedade, sendo que, quanto mais conhecimentos ele possuisse, em cada um desses dominios, mais ele seria procurado e mais teria riqueza e prestigio (Michalowski, 1991, p. 52).
Devemos ressaltar que, a partir da epoca do rei Hammu-rabi de Babilonia (seculo
XVIII a.C.), as mulheres passaram a ter acesso a essa profissao, como atestam os documentos provenientes de Mari e Sippar (Charpin, 1986, p. 203). Um exemplo disso e uma carta
escrita pela princesa Nin-Sata-pada, filha do rei Sin-kaSid de Uruk e sacerdotisa na cidade
de Durum, onde a nobre identificava-se como escriba (linha 16 no texto). Assinalamos a
raridade de textos provenientes de mulheres-escribas (Hallo, 1968, p. 78). Depois de longas
saudacoes, Nin-Sata-pda implora ao rei Rim-Sin que a tenha em consideracao e queixa-se
do proprio estado fisico7,do fato de sua familia ter sido dispersa e de ela mesma viver no
exilioa,na condicao de escrava, fora da cidade de Durum. Reproduzimos, abaixo, um trecho
do documento (Hallo, In: Charpin e Joannes, 1991, p. 380):
"'nin-Sa-ta-pa-da "'dub-sar
nin-dingir dmes-lam-ta-e-a
dumu-mi dEN.ZU-ka-Si-idlugal unuki-ga
geme-zu na-ab-be-a
("Isso e o que Nin-Sata-pada, a mulher escriba,
sacerdotisa da divina Meslamtaea,
filha de Sin-kaSid, rei de Uruk,
sua escrava, disse").

7. As escolas de escribas
O escriba realizava seu processo de aprendizagem em escolas especializadas, mas
e possivel que, originalmente, o ensino tenha sido ministrado pelos centros administrativos
dos palacios ou dos templos; porem, as informacoes atuais de que dispomos dao enfase a

existencia de escolas privadas, por conseguinte, pagas.
Na segunda metade do terceiro milenio a.C., houve um florescimento do sistema
escolar sumerio. A escola sumeria era chamada de eduba (e.dub.ba.), "casa dos tabletes",
em acadico, bfryuppi. Foi criada com a finalidade de formar os escribas para trabalharem
nas tarefas economicas e administrativas do pais, sobretudo do templo e do palacio. Porem,
com o tempo, ela se tomou um centro de difusao da cultura e do saber. Entretanto, ate hoje,
nao podemos descrever, com precisao, como seriam essas escolas, pois nao ha registros de
instalacoes particulares caracteristicas. Nessas condicoes, subsistem poucos elementos caracteristicos: a argila ou os estiletes indicam um local de trabalho e nao, necessariamente,
de aprendizagem. Um unico grupo de objetos, entao, e significativo: o dos tabletes escolares (fig. 12). Estes possuem uma forma circular particular, completamente diversa dos formatos habituais utilizados para os atos da administracao, afastando, assim, a possibilidade
de engano ou duvida sobre a natureza do documento.
A aprendizagem dava-se de uma maneira bastante simples: atraves da copia de um
modelo feito pelo professor, onde, um sinal cuneiforme, um grupo de sinais ou uma frase
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escritos sobre uma das faces de um tablete ou em uma linha eram, em seguida, copiados
sobre a outra face ou na linha de baixo do modelo.
O estudante aprendia, inicialmente, a forma dos sinais e seu significado. Os exercicios complicavam-se a medida em que avancava o estudo: de sinais simples passava-se a
combinacoes mais complexas, isto e, das silabas aos ideograrnas, depois, as listas de sinonimos ou categorias de objetos, sem se esquecer a gramatica; dever-se-ia memorizar a pronuncia, isto e, os valores foneticos desses sinais; e, em uma etapa posterior, passava-se As
obras literarias, que eram copiadas e memorizadas da mesma maneira.
A maioria dos textos escolares era da pratica administrativa. Os alunos comecavam
com exercicios basicos, que facilitavam a aprendizagem dos sinais cuneiformes; depois,
procediam a leitura de hinos divinos e reais, cartas literarias, mitos, epicos e outras composicoes literarias - todas em sumerio. Ha pequenas evidencias de modelos de contratos, de
exercicios matematicos e de cartas em acadico.
As escavacoes arqueol6gicas trouxeram, a luz, dois tipos de documentos bastante
instrutivos:
- tabletes que continham apenas o inicio dos textos literarios, jamais o final: tratava-se de textos copiados pelos estudantes em nivel avancado, como um exercicio; quando o
professor estimava que os alunos haviam adquirido a tecnica necessaria para tal tipo de
documento, ele decretava o fim do trabalho;
- silabarios, tambem chamados vocabularios, que eram listas de sinais cuneiformes
dispostos em estreitas colunas verticais, as vezes, acompanhadas de palavras (de grupos de
sinais), destinadas a aprendizagem de mnemotecnicas nas series de sinais. Esses textos
tomaram-se, ainda na Antiguidade, manuais de referencia e, depois, uma fonte importante
para os assiriologos, sobretudo quando se trata de listas bilingues, com o equivalente acadico
de palavras sumerias, por exemplo.
Tal como hoje, os antigos professores dependiam de seus salarios para viver. A
escola sumeria, que, provavelmente, comecou como uma dependencia do templo, tomou-se
uma instituicao secular e privada. A educacao nao era nem universal, nem obrigatoria. O
ensino se iniciava na infancia e seguia ate o inicio da vida adulta.
Sabemos que o professor era chamado de ummia, ou o pai da escola, e os estudantes eram os filhos da escola. Havia varios funcionarios, como, por exemplo, o encarregado
do desenho, do sumerio, da aritmetica, da disciplina, etc. Ainda segundo os textos, sabemos
que a disciplina era bastante rigida e que os castigos corporais eram habituais na tentativa
de correcao de erros e insuficiencias dos alunos.
O tablete que contem o texto, hoje conhecido como Os Tempos da Escola, trata da
situacao de um aluno, de sua relacao com a escola e com o professor. O texto foi redigido
por um professor da escola de escribas, por volta do ano 2.000 a.C., e nao se conhece o seu
lugar de origem, pois existem varias copias com fragmentos (Kramer, 1977, p. 268):

- Estudante, onde tu tens ido desde tua primeira infancia?
E o estudante responde:
- Tenho ido a escola.
- O que tens feito na escola?
- Decorei o meu tablete, almocei, preparei o meu novo tablete,
escrevi-o, terminei-o; depois, apresentaram-me os tabletes de recitacao; e,
a tarde, trouxeram-me os meus tabletes de exercicio. No fim da aula, eu fui
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para casa, entrei em casa e encontrei o meu pai. Expliquei os meus tabletes
de exercicio ao meu pai, recitei-lhe o meu tablete, e ele ficou deliciado,
pois enchi-o de alegria.
O estudante, entao, entra na casa dos criados e diz:
- Tenho sede, da-me agua para beber; tenho fome, da-me pao para
comer; lava-me os pes, faz-me a cama, que quero ir deitar-me. Acorda-me
de manha bem cedo, para eu nao chegar atrasado, senao, o professor vai
me bater com a vara.
Entao, no outro dia, pela manha, o estudante fala que:
- Quando levantei-me de manhazinha, encarei a minha mae e disse-lhe: De-me o meu almoco, quero ir para a escola! A minha mae deu-me
dois paezinhos e eu fui para a escola. Na escola, o vigilante encarregado de
verificar a pontualidade disse: Por que chegaste atrasado?Temeroso e com
o coracao batendo, apresentei-me ao professor e fiz-lhe respeitosa reverencia.
O meu professor leu o meu tablete e disse:
- Falta aqui qualquer coisa, bateu-me com a vara.
O vigilante encarregado da limpeza disse:
- Andaste na rua e nao cuidaste das tuas roupas, bateu-me com a
vara.
O vigilante encarregado da assembleia disse:
- Por que falaste sem autorizacao?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do bom comportamento disse:
- Por que te levantaste sem autorizacao?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do portao disse:
- Por que saiste sem autorizacao?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do sumerio disse:
- Por que nao falaste sumerio?, bateu com a vara.
O meu professor disse:
- A tua ortografia nao e satisfatoria, bateu com a vara.
E assim eu comecei a odiar a arte de escriba, comecei a negligenciar a arte de escriba.
O meu professor nao teve mais alegrias comigo, deixou de me
ensinar a arte de escriba.
Desesperado, o estudante voltou-se para o pai e disse-lhe:
- Da-lhe algum salario suplementar e que ele fique bondoso (...),
que ele me corrija tambem.
Aquilo que o aluno disse, o pai prestou atencao. Convidou o professor e, quando este entrou em casa, fizeram-no sentar na cadeira grande9.
O pai ordenou aos criados:
- Derramem-lhe 6leo puro, tragam-no para a mesa. Facam com
que o oleo corra como agua sobre o seu ventre e costas; quero que o vistam
com boas roupas, que lhe deem algum salario extra, lhe ponham um anel
no dedo.
Os criados fazem o que lhes foi ordenado, e entao o professor diz
ao estudante:
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- Jovem, porque nao desprezaste as minhas palavras, completaras
a arte de escriba desde o principio ate o fim. Porque deste-me tudo sem
poupar, pagaste-me um salario maior do que mereco e honraste-me, que
Nidaba, a rainha dos anjos da guarda, seja teu anjo da guarda; que teu
estilete afiado escreva bem; que teus exercicios nao tenham erros. Dos teus
irmaos, possas ser o guia; dos teus amigos, possas ser o chefe; que sejas o
maior dos formados. (...) Realizaste bem as tarefas escolares, es um homem de saber. Exaltaste Nidaba, a rainha dos estudos!
8. Conclusao
A escrita cuneiforme teve uma grande difusao no mundo antigo oriental, tendo sido
utilizada na Baixa Mesopotamia, correspondendo ao atual Iraque, a regiao da Assiria e da
Babilonia e as regioes perifericas, localizadas, atualmente, na Siria, Planalto Anatolico,
Armenia, Ira, Chipre, Palestina e mesmo no Egito.
Esse processo de difusao possibilitou, tambem, a propagacao das linguas faladas na
Baixa Mesopotamia, bem como a producao literaria dessa regiao. A lingua acadica e a
escrita cuneiforme foram, durante longo tempo, na Antiguidade, a linguagem oficial e diplomatica entre os diversos povos e imperios. Atraves delas, estabeleceram-se aliancas
matrimoniais, tratados de paz, declaracoes de guerra, etc. As escolas de escribas
mesopotarnicas conheceram uma expansao em todo o mundo antigo oriental e proporcionaram o desenvolvimento da escrita das linguas faladas nessas areas ditas perifericas. Podemos dizer que um dos grandes exitos das escolas de escribas foi o de terem mantido vivo o
ensino do sumerio durante cerca de 2000 anos depois de seu desaparecimento como lingua
falada (de 2000 a.C. a 200 d.C.).
Assim, ao longo dos sdculos, uma mesma escrita - a cuneiforme - serviu para representar linguas de estruturas e articulacoes tao diferentes como o sumerio, o elarnita, o humta,
o hatti, o assirio, o babilonico e, esporadicamente,o aramaico, o arnomta, o cananeu e o hitita.
Porem, essa escrita, provavelmente, nunca foi "popular", no sentido etimologico do termo: ela
sempre permaneceu no dominio de um grupo restrito de especialistas -os escribas -devido hs
suas dificuldades intrinsecas, que exigiam dedicacao e muito tempo para sua aprendizagem.
Longe de ser uma curiosidade, os tabletes cuneiformes sao a fonte privilegiada para
o estudo da Antiguidade Oriental. A documentacao nao e nem monotona, nem limitada a
uma categoria particular. Seus generos vao da literatura elaborada - como os mitos, os
textos religiosos e sapienciais - ate os textos ditos da pratica - como contratos, testamentos,
processos, faturas, etc. -, passando por todos os generos intermediarios, magia, ciencias,
cartas privadas e textos oficiais da diplomacia ou de historiografia. E, entao, atraves dos
tabletes cuneiformes que se pode conhecer e reconstruir esse periodo da historia da humanidade e buscar uma aproximacao maior com sua riqueza e complexidade.

Notas
1 - Pode-se conceituar escrita como um sistema que permite transmitirem-se e fixarem-se
linguas, ideias, sentimentos e informacoes no espaco e no tempo, tendo nascido de
imperativos economicos e sociais ligados ao desenvolvimentodas sociedades antigas.
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-

3
4

-

5

-

6

-
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-

8

-

9

-

O tablete de argila possui forma retangular ou quadrada, podendo variar de 3cm a mais
de 50cm de altura.
Os selos-cilindros possuem de 1 a 3cm de altura e 2cm de diametro
Estima-se que os escribas antigos tenham produzido cerca de 1.000 tabletes por dia
durante tres milenios, o que daria um total de um milhao de documentos
Inscricao no final de documentos contendo o nome do escriba, responsavel pela sua
execucao
O logograma sumdrio para escriba e DUB.SAR; em acadico, e tupSarru e, em hebreu,
tiphsar. Em textos mais recentes, encontra-se o logograma (LU).A.BA,traduzido por "o
homem do alfabeto".
Nota-se um paralelo entre as linhas 37,38 e 39 desse texto e as linhas 4' e 10' do reverso
da carta. A. 1258+S.160SN, editada por Charpin (1992, p. 12 e 21, nota 16).
Entre as seis copias dessa carta, existe uma variante, que fala de quatro anos de exiiio ao
inves de cinco.
O lugar de honra, na peca principal da casa, segundo os costumes mesopotamicos.
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RESUME: Cidee de I'ecriture est nee a Ia pre-histoire, mais les documents les
plus anciens datent de 3.200 av. J.C. Ce sont des tablettes d'argile avec I'ecriture
cuneiforme qui ont ete trouvbs dans Ia ville dlUruk, au sud de Ia Mesopotamie.
Cecriture cuneiforme a connu une grande diffusion dans le monde oriental
ancien, ayant ete utilisee en Basse Mesopotamie, I'actuel Irak, en Assyrie et
Babylone et aux regions peripheriques, situbes, actuellement, en Syrie, Plateau
Anatolien, I'Armenie, I'lran, Chypre, Palestine et meme en Egypte. Toutefois,
cet ecriture, probablement, n'a jamais ete "populaire", dans le sens etymologique
du terme: elle est toujours rest6e dans le domaine d'un groupe restreint de
specialistes - les scribes -, cela due a ses propres difficultes, qu'exigeaient
beaucoup de temps et de devouement pour son apprentissage. Cecole
s'appelait e.dub.ba., en sumerien et bityuppi, en akkadien, traduite par "maison
de tablettes". Elle a Bte cree afin de former des scribes pour travailler dans les
taches economiques et administratives du pays, surtout du temple et du palace.
Mais, avec le temps, elle est devenue un centre de diffusion de Ia culture et du
savoir.
MOTS-CL~S:Ecriture cuneiforme; Mesopotamie; scribe; Akkadien; Sumbrien;
Proche-Orient ancien.
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Fig. 2 - Fichas (Hrouda, 1992, p. 272).

Fig. 3 - Esferas (Hrouda, 1992, p. 273).
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Fig. 4 -Tablete cuneifome e seu envelope,
contendo a impressao de um selo-cilindro
(Hrouda, 1992, p. 87).
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Fig. 5 -Evolucao da grafia dos sinais (Walker, 1993, p. 10).

Figura 6 - Representacao pictografica da palavrajarditn.
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Fig. 7 - Grafia das palavras antigo e inimigo.
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Figura 8 - Exemplos de justaposicao de sinais.
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Fig. 9 - Exemplo de polifonia.

Fig. 10 - Exemplo de sinais homofonos.
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Fig. 1 1 - Representacoes da silaba ia.

Fig. 12 - Tablete escolar (Walker, 1993, p. 34).

