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RESUMO: As indicacoes da escrita na Creta minoica comecaram a surgir a
partir do Minoico Antigo, mas so se reconheceu a presenca de um sistema de
escrita no Minoico Medio, com o hieroglifico cretense e o Linear A que antecederam o Linear B. Destes, somente o Linear B micenico foi decifrado, sendo
que o hieroglifico e o Linear A permanecem desconhecidos. Alguns indicios
mostram que todos os sistemas eram usados essencialmente para fins administrativos, mas percebeu-se que o hieroglifico e o Linear A coexistiram no
Minoico Medio. Em Malia este problema apresenta-se claramente ao se comparar o material da quadra Mu e do palacio no periodo protopalacial, o que
levou a propor uma diferenciacao de funcoes destas escritas por alguns arqueologos.
PALAVRAS-CHAVE: Creta Minoica; Idade do Bronze; escrita linear A e B;
Malia; periodo protopalacial.

Ao considerarmos a regiao do Mediterraneo, encontraremos os primeiros indicios
da aparicao da escrita em Creta, na bacia do mar Egeu, durante o periodo do Bronze Medio
(c. 2000-1700 a.C.). A civilizacao minoica concebeu e utilizou dois sistemas distintos de
escrita, o hieroglifico e o Linear A (fig. 1). Um milenio antes, desde o Minoico Antigo (c.
3000-2000 a.C.), eram atestados sinais de um tipo de escrita em Creta, mas as evidencias
seguras de sua aparicao datam apenas do Minoico Medio I (c. 2100-1900 a.C.), na area de
Cnossos, com a descoberta de tabletes de argila inscritos por Sir Arthur J. Evans (Evans,
1920-36).
Anos mais tarde discutiu-se a questao da continuidade desses sistemas, chegandose a conclusao de que durante o Minoico Medio Ib-I1 (c. 1900-1700 a.C.) esses dois sistemas coexistiram, conforme os novos achados de inscricoes em Malia, na area do palacio e
na quadra Mu e nos niveis protopalaciais do sitio palacial de Festos', tendo subsistido tal
situacao ate o Minoico Recente I (c. 1600-1450), de acordo com o material encontrado na
casa A de Zacro, no extremo leste da ilha. Neste artigo pretendo verificar em que circunstancias houve a coexistencia desses dois sistemas e a maneira pela qual essa se manifestou
no sitio palacial de Malia.
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Antes de mais nada seria necessario - consideramos - caracterizar estes sistemas
de escrita: segundo o descobridor do palacio de Cnossos, Sir Arthur J. Evans, em seu estudo
denominado Scripta Minou (Evans, 1909), temos no Minoico Medio 1-11 (2100-1700 a.C.)
o desenvolvimento de uma escrita pictografica gravada em selos prismaticos denominada
como classe pictografica A (no Minoico Medio I) e uma variedade cursiva, a classe B (no
Minoico Medio 11). Para Evans, esta escrita pictografica era parcialmente ideografica e
parcialmente fonetica, dotada de determinativos como no sistema egipcio. Por tal similaridade ambas as classes foram designadas globalmentecomo um sistema de escrita hieroglifica
(fig. 2a).
No mesmo periodo ha a aparicao de uma nova forma, o Linear A, derivada do
pictografico B, mais cursiva e modificada, que mantinha o sistema numerico decimal (fig.
8b) e o emprego de ideogramas (fig. 2b). Esta escrita parece ter sido concebida para fins
precisos, pois ao contrario do hieroglifico ela nao era aplicada aos selos. O Linear A e
atestado essencialmenteem registros contabeis, os quais compreendiam inventarios de bens
e listagens de individuos; em alguns casos foi assinalado em formulas votivas nos santuarios (Godart, 1980, p.597).
O desaparecimento de ambos os sistemas no Minoico Recente foi relacionado ao
surgimento de um terceiro sistema de escrita, o Linear B, com caracteristicas continentais.
Dos tres sistemas, este ultimo e o unico que foi integralmente decifrado. Nao e escopo deste
trabalho lidar com o Linear B, ja que este sistema desenvolveu-se e foi utilizado essencialmente durante a fase de ocupacao micenica de Creta.
Ao se discutir as escritas minoicas, voltaremos sempre a dois pontos basicos: primeiro, o problema do deciframento das escritas e, segundo, a relacao entre estes sistemas e
sua funcao.
Com relacao ao primeiro ponto, nao nos encontramos proximos de resolver o problema, pois nao dispomos de uma massa documental suficientemente grande para que se
possa efetuar uma analise eficaz dos textos (considerando como tal a associacao de dois ou
mais sinais). Se compararmos o que se dispoe de documentos inscritos em hieroglifico e em
Linear A com o que existe para o Linear B, para tomarmos um caso correlato e proximo, se
observara uma variacao significativaentre estes documentos: 270 documentos em hieroglifico
contendo 1537 sinais, 1247 em Linear A contendo 7362 sinais e 4621 em Linear B contendo 66297 sinais. De acordo com os calculos de Jean-Pierre Olivier, os documentos em
hieroglifico corresponderiam a 4% do numero total de documentos existentes, aqueles em
Linear A a 22% e os documentos em Linear B a 74% *.
Uma variacao tao significativa pode ser explicada pela natureza dos suportes utilizados para este fim: observe-se que dos documentos em argila, eles sao 59% do material em
hieroglifico, 89% do material em Linear A e 99% do total do Linear B. Destes so pudemos
recuperar aqueles que foram conservados acidentalmente por terem sido cozidos em incendios das estruturas nas quais estavam localizados. Sendo assim nao nos B possivel fazer uma
estimativa do volume provavel de arquivos que teriam existido h epoca de sua utilizacao,
mas apenas supor que nao dispomos senao de uma pequena parte do total de documentos.
Neste contexto, a descoberta em Malia de depositos de arquivos em hieroglifico e em Linear A constitui uma ocorrencia fortuita, aparentemente propiciada mais pela sorte do que por
um desejo de preservar tais arquivos por parte de seus realizadores.
O outro ponto de contato entre os tres sistemas de escrita e a funcao a qual todas
puderam ser vinculadas: o registro contabil, o que nos conduz a atribuicoes de ordem admi-
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nistrativa e economica. Ha alguns signos comuns aos tres sistemas de escrita, mas sao elementos isolados, como os signos de vinho e figos. Isso possibilitou ao menos confirmar a
existencia de ideogramas no hieroglifico da mesma maneira, ainda que nao na mesma extensao que no Linear A.
Fixando-nos no caso das duas escritas mais antigas, devemos levantar a questao
que aflora a principio: a razao da coexistencia de dois sistemas de escrita que eram utilizados para uma mesma funcao. E para tal problema nao temos respostas definitivas, apenas
hipoteses e sugestoes.
Ambos os sistemas, hieroglifico e Linear A, acabaram por ser utilizados para atividades administrativas, sob a forma de registros contabeis, ainda que segundo regras diferentes. Em Malia, no periodo em que houve a coexistencia do palacio e do complexo de
oficinas e residencias de burocratas da quadra Mu, atestou-se o uso simultaneo de ambos os
sistemas, mas a quantidade e o conteudo dos achados nestas areas distintas, palacio e quadra
Mu, sugeriam a existencia de unidades administrativas distintas e contemporaneas. Portanto, a compreensao da articulacao destas unidades durante o protopalacial poderia ser uma
das consequencias do estudo das relacoes entre o hieroglifico e o Linear A.
Uma questao inicial consiste em saber se a existencia desses dois sistemas de notacao indicaria duas linguas ou duas notacoes de uma mesma lingua. No caso do hieroglifico
nao se dispoe de elementos que assegurem pertencer a uma mesma lingua, pois ate o momento existe uma proporcao quase identica de documentos com escrita ornamental e com
escrita normal. No caso do Linear A tem-se certeza de que todos os documentos compartilham a mesma lingua. As mesmas formulas votivas sao encontradas em sitios diferentes por
toda a ilha. Por outro lado, nao sabemos se a lingua dos documentos de arquivos contabeis
e dos outros documentos e a mesma. Entretanto ao menos uma inscricao contabil proveniente de Zacro, no extremo Leste da ilha, comporta um grupo de signos identico ao de uma
inscricao votiva encontrada em Hagia Triada, na parte sul de Creta, atestando a difusao da
mesma formula pela ilha (Godart e Olivier, 1983, p.112-113).
Uma explicacao possivel levantada por Olivier sugere que os motivos para uma tal
situacao seriam menos de ordem funcional do que de ordem historica (Olivier, 1991, p.243246).
As duas escritas seguem um curso mais ou menos paralelo e no Minoico Medio I1
os escribas que gravavam os selos com sinais do hieroglifico comecaram a escrever textos
contabeis como seus colegas que ja se utilizavam do Linear A, tomando emprestado destes
os ideogramas e cifras que lhes eram desconhecidos, ja que nao trabalhavam como este
genero de informacao anteriormente. Isto explicaria por que as cifras e ideogramas sao
identicos em ambas as escritas. O hieroglifico permaneceria em uso enquanto os escribas
gravassem mensagens em selos, apos o que este sistema deixa de ser utilizado, permanecendo o Linear A como a escrita corrente em Creta. Uma hipotese, de Godart, seria a de que na
epoca dos primeiros palacios os minoicos fizeram o que outros povos ja haviam experimentado: utilizar duas escritas diferentes, uma para documentos contabeis - o Linear A - e outra
para a escrita monumental ou diplomatica - o hieroglifico (Godart, 1980, p.598). Nao creio
que as evidencias sejam suficientes para se apoiar uma tal teoria, que permanece no terreno
das possibilidades apenas.
Vejamos do que dispomos destas duas escritas em Malia (fig. 3). onde alguns indicios apontam para uma resolucao parcial da questao.
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O hieroglifico foi atestado no palacio em dois pontos distintos, no deposito
hieroglifico da sala 1118, na quadra de aparato e em um vaso do tipo Chamaizi encontrado
em um deposito da primeira epoca sob a regiao do Minoan HallIII7 (fig. 4). Na quadra Mu
ele foi encontrado em diversos pontos (fig. 5) e, fora destas areas, na casa Theta, em um
vaso tipo Chamaizi com sinal hieroglifico (Effenterre e Effenterre, 1976), no terceiro ossario
em outro vaso tipo Chamaizi com inscricao (Demargne, 1945) e um bloco de pedra encontrado numa antiga via turca contendo uma longa inscricao com dezesseis sinais. Seus suportes usuais sao selos e impressoes, tabletes, medalhoes, cones, vasos e o bloco de pedra ja
citado.
No caso do Linear A, ele foi atestado no palacio no mesmo deposito hieroglifico,
na peca IV7 e no compartimento IXb (fig. 4). Na quadra Mu ele foi atestado em varios
pontos, associado ao material hieroglifico e, fora destas areas, apenas uma rodela sem contexto preciso com uma inscricao. Seus suportes sao tabletes, rodelas, fragmentos ceramicos
e um bloco de pedra.
Vamos lidar neste momento com um achado especifico e seu contexto, o que permitira discutir a cronologia destes sistemas no protopalacial.
As investigacoes no sitio de Malia no que diz respeito as evidencias de escrita
comecaram com a descoberta em 1923 de um deposito dentro do palacio.
Em 1930 Fernand Chapouthier publicou um volume intitulado Les Ecritures
Minoennes au Palais de Mallia (Chapouthier, 1930). Esta obra, redigida em 1927, dava
conta de uma das mais importantes descoberta feitas no sitio para o conhecimento das escritas minoicas, o deposito hieroglifico da sala 1118. Esta obra apresentou de forma sistematica
do material, o qual consistia de medalhoes, tabletes e barras, encontrados no solo desta sala.
No fim do Minoico Medio, momento em que ja se tem delineada a presenca de um
edificio palacial, ocorre a reconstrucao do palacio, e ao Norte, na area em questao, estes
sinais sao visiveis. Blocos de calcario sao talhados e esquadrados, os sinais sao superficialmente incisos nos blocos, colunatas substituem as paredes e lajeados cobrem os pisos
estucados. Sera sobre um desses pisos lajeados posteriores, em uma camara estreita, que se
encontrou os arquivos. Chapouthier via dois momentos diferentes da escrita: um no fim do
Minoico Antigo, com a edificacao do primeiro palacio, ate o fim do Minoico Medio 11, onde
"os simbolos da escrita aparecem, serni-magicos, semi-intelectuais, sao gravados em pequenos selos prismaticos que eram carregados suspensos, servem de selos e de amuletos"
(Chapouthier, 1930, p.5). O segundo momento iria do Minoico Medio I11 ate a metade do
Minoico Recente I. Nestas duas fases a escrita tambem se apresenta de duas formas distintas: marcas profundas nos blocos de pedra e selos e, depositos de arquivos e marcas rasas
nos blocos, sendo que tres seculos separam esses dois momentos.
Este deposito se situa na parte Norte da ala Oeste do palacio, ao Sul do Minoan
HallIII7 (fig. 6). A partir deste patio com duas colunas se chega a uma sala sem qualquer
traco particular, excecao feita a um pilar de calcario colocado sobre uma base elevada (fig.
7). Ao redor deste suporte haviam diversos vasos e tacas. A entrada para esta sala era feita
por meio de uma passagem em chicana, com um vestibulo mais ou menos quadrado, no
qual foi encontrado, a pequena profundidade, o deposito citado. Este consistia de um conjunto homogeneo de medalhoes, barras e tabletes com impressoes de selos e sinais incisos
de escrita, alem de pequenos vasos denominados vasos de Chamaizi, com um quadriculado
inciso no colo e sinais de escrita na panca. No entanto o que se nota e que as indicacoes de
Chapouthier sao extremamente vagas quanto a posicao especifica deste deposito dentro
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desta sala. No artigo inicial sobre este espaco o autor havia assinalado que o deposito fora
encontrado junto com os vasos (Chapouthier, 1953, p.532-534); posteriormente ele assinalou a presenca do deposito no vestibulo da sala, um pequeno corredor de acesso, com um
sinal indicando onde ele estaria localizado especificamente.A estratigrafia do achado tambem nao e precisa, sendo dada como sobre o solo lajeado de uma das camadas posteriores,
contemporaneo dos ultimos remanejamentos, e a uma profundidade vagamente descrita
comofaible (Chapouthier, 1930, p.6).
Maiores informacoes foram obtidas posteriormente, pois em um artigo de 1979
(Pelon, Olivier e Vandenabeele, 1979, p.23-24) Pelon citou um croqui feito por Chapouthier
no qual ele esbocava a situacao encontrada na sala I118 (fig. 8a). De acordo com este croqui
uma diferenca de nivel de 0,40 m separava o piso estucado do primeiro estado e o piso
lajeado do estado posterior. O solo estucado se apoiava contra um muro leste-oeste ao sul,
proximo do pilar assinalado dentro desta sala, e o solo do nivel superior estava separado do
solo estucado pela fundacao de um muro transversal pertencente ao segundo estado, que
apresentava um lajeado ao norte que prolongaria o piso de 1117 e uma superficie em terra ao
sul, a qual provavelmente estava coberta com estuque originalmente. O deposito hieroglifico
seria proveniente do espaco intermediario entre os dois solos. O muro leste-oeste associado
ao solo estucado passaria sob este, tendo sido datado do final do Minoico Medio com base
na ceramica achada ao redor da base do pilar, o qual foi colocado neste solo estucado.
Aparentemente o problema de datacao deste deposito reside na interpretacao da
evolucao arquitetonica deste setor, pois segundo Chapouthier, os fragmentos ceramicos estavam misturados sendo impossivel distinguir os dois niveis. Realmente existe um problema, pois ele estabeleceu um paralelo com um deposito semelhante encontrado em Cnossos,
datado por Evans do Minoico Medio I1 (c. 1800-1700 a.C.), embora inicialmente ele tenha
considerado como de principios do Minoico Medio IIi (c. 1700 a.C.), alterando-a para o
final do Minoico Medio 11, devido a determinados ornamentos das gemas associadas que se
relacionavam a decoracao de vasos do estilo Camares.
Para Malia, Chapouthier pensou numa datacao do Minoico MCdio 111, o que se deu
em funcao do contexto do achado, desde que assim o indicavam as variacoes arquitetonicas
e a ceramica. Caso o primeiro edificio palacial tivesse sido construido no inicio do Minoico
Medio e o deposito sendo encontrado sobre o lajeado de uma das camadas posteriores, da
epoca de reformulacoes do fim deste periodo, seria viavel supor que o deposito fosse do
Minoico Medio I11 - Minoico Recente Ia (c. 1700-1450 a.C.), mas sendo assim, nao se sabe
por que datar o deposito do Minoico Medio I11 (c. 1700-1600 a.C.) (Chapouthier, 1930,
p.6). No entanto apos uma serie de sondagens entre 1936 e 1946 ele modificou sua datacao,
recuando o deposito para o inicio do Minoico Medio, mais precisamente no Minoico Medio
11, devido a vasos do tipo Chamaizi encontrados em contextos do protopalacial, que tambem estavam presentes na sala 1118, e que pela sua associacao com vasos de datacao ja
estabelecida se situavam nesta fase.
Posteriormente Pelon retomara a questao discutindo a cronologia deste deposito que,
segundo ele, seria do Minoico Medio IIIA, conforme seu estudo de 1982 (Pelon, 1982, p.
189). mas que ele alterou para o Minoico Medio IIIB em novo artigo de 1983 (Pelon, 1983,
p. 703). Possivelmente tal incerteza foi estabelecida pela questao da associacao dos vasos do
tipo Chamaizi com o deposito em si. Mas estas evidencias se situavam em dois pontos diferentes da sala: o deposito estava localizado no corredor de acesso a sala 1118e os vasos Charnaizi,
que tambem continham sinais hieroglificos, estavam ao redor da base do pilar.

Alvaro Hashizume Allegrette: As evidhcias protopalaciais da escrita
no sitio minoico de Malia.
Dois pontos devem ser levados em consideracao: primeiro, nao se tem uma localizacao precisa dos vasos encontrados ao redor da base de pilar de ammouda, tanto quanto h
sua situacao espacial quanto estratigrafica; segundo, o mesmo problema aparece em relacao
ao deposito, desde que nao se tem informacoes especificas sobre ele e as fotos e o croqui
fornecidos por Chapouthier apenas indicam a situacao apos a escavacao e nao durante o
processo de descoberta do deposito. Neste caso podemos apenas afirmar que este deposito
nao seria anterior ao Minoico Medio IIIA, data da ceramica encontrada segundo Pelon, mas
nao podemos afirmar qual a data segura para o deposito em si.
Mesmo nestas circunstancias, este deposito mostra que houve a sobrevivencia do
sistema hieroglifico no fim do periodo protopalacial e inicio do periodo neopalacial, em um
momento em que o Linear A era o sistema mais correntemente utilizado. A diferenca mais
significativa entre o material do deposito hieroglifico e da quadra Mu esta na notacao de
cifras: os textos em hieroglifico e em Linear A do deposito do palacio diferem daqueles da
quadra Mu por apresentarem um circulo marcando as centenas (fig. 2a), deixando crer que
o material desta quadra seja anterior ao do palacio, datando do fim do Minoico MCdio II.
Dessa maneira se teria ao menos uma evidencia da utilizacao do sistema hieroglifico em
Malia para alCm do momento em que esta desaparece de outros pontos da ilha.
Isto deixa em pauta a questao da utilizacao do hieroglifico no palacio antes do
Minoico Medio 111.
Se temos evidencias da presenca de material inscrito em Linear A no palacio, isto
ocorre apenas em contextos associados ate o momento a estruturas neopalaciais, ou seja, a
partir do Minoico Medio 111. Portanto sua associacao com o periodo protopalacial e atestada
apenas com o material encontrado na quadra Mu. Assim sendo, este setor permanece como
o unico local em Malia no qual se possui indicios seguros de ambas as escritas, hieroglifico
e Linear A durante o protopalacial. O que resulta disso e que temos por enquanto evidencias
negativas do palacio quanto a utilizacao da escrita antes do neopalacial.
Se nao podemos ainda responder o porque da coexistencia desses dois sistemas ou
da persistencia do hieroglifico ate o Minoico Medio 111, pelo menos podemos afirmar que
nao se tratou de uma evolucao linear de um sistema para outro, ou que isto implicasse no
abandono automatico do sistema preliminar.

Notas
1 - Embora neste caso se tenha um material inscrito no que se denominou protolinear A, de
natureza discutivel.
2 - Dados de 1984, segundo Olivier (Olivier, 1991, p. 242).
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ABSTRACT: Indications of writing on Minoan Crete statied to appear during
the Early Minoan I I period, but evidence of a regular writing system was
recognized only with minoan hierogliphic and Linear A systems precursor of
Linear B system. Unfortunately, we are able to read only the mycenaean Linear
B, while the minoan hierogliphic and Linear A systems remain undeciphered.
Nevertheless, we know that both systems were used mostly for administrative
purposes, but new evidences showed that contrary to previous conceptions,
the hierogliphic and Linear A writing systems coexisted during the Middle Minoan
period. At Malia this problem is clearly displayed comparing material from
Quartier Mu and from the palace at the protopalatial period, what leaded some
archaeologists to see a differentiation of functions between these writing
systems.
KEY-WORDS: Minoan civilization; Crete; Bronze Age; writing; system Linear
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Fig. 1 - Mapa da ilha de Creta, indicando a distribuicao
das incri~oesem hieroglifico cretense, Linear A e em Linear B.
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Fig. 2a - Tabela de silabogramas hiegroglificos minoicos.
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Fig. 2b - Tabela de signos em Linear A de Mhlia e de outros sitios.
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Fig. 3 - Mapa do sitio de Malia (Creta) com quadriculamento de 100m.
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Fig. 5 - Plano da Quadra Mu de Maiia (Creta)
com indicacao da distribuicao dos objetos com inscricoes.

Alvaro Hashizurne Allegrette: As evidhcias protopalaciais da escrita
no sitio rninoico de Malia.

Fig. 6 - Plano das quadras III-IV do palacio de Malia.
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Fie. 7 -Croqui da sala I118 feito por Chapouthier, com indicacao do local
da descoberta de documentos inscritos.
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Fig. 8b - Notacao numtrica no hieroglifico, no Linear A e no Linear B.

