
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS CULTURAIS 

 
 
 
 

ANITA FATTORI 
 
 
 
 
 

50 CARTAS DE TELL HARMAL: PRÁTICAS 
ADMINISTRATIVAS E SOCIABILIDADE NO ANTIGO REINO DE 

EŠNUNNA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÃO PAULO 

2019





 
 

ANITA FATTORI 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 CARTAS DE TELL HARMAL: PRÁTICAS 
ADMINISTRATIVAS E SOCIABILIDADE NO ANTIGO REINO DE 

EŠNUNNA 
 
 

Versão Corrigida 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo para a obtenção de título de Mestre em 
Filosofia pelo Programa de Pós-graduação em 
Estudos Culturais.  

 
 

Versão corrigida contendo as alterações 
solicitadas pela comissão julgadora em 14 de 
dezembro de 2018. A versão original encontra-se 
em acervo resercado na Biblioteca da EACH/USP 
e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 
USP (BDTD), de acordo com a Resolução CoPGr 
6018, de 13 de outubro de 2011.  

 
 
 

Área de Concentração:  
Cultura e Ciência 
 
Orientador:  
Prof. Dr. Carlos Henrique Barbosa Gonçalves 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2019 

 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 
fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
(Universidade de São Paulo. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Biblioteca) 

CRB 8 - 4936  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    Fattori, Anita 

          50 cartas de Tell Harmal: práticas administrativas e sociabilidade 
no antigo Reino de Esnunna / Anita Fattori ; orientador, Carlos 
Henrique Barbosa Gonçalves. –  2019. 
    279 p. : il. 
 
    Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Programa de Pós-
Graduação em Estudos Culturais, Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, em 
2018.  

     Versão corrigida 
 

 1. Línguas semíticas.  2. Epistolografia - Mesopotâmia.  3. 
Paleografia.  4. Escrita - Babilônia.  5. Reino de Esnunna.         
6. Administração - Mesopotâmia.  I. Gonçalves, Carlos 
Henrique Barbosa, orient.  II. Título.  
                                                 CDD 22.ed.- 492.1 



 
 
Nome: FATTORI, Anita 
Título: 50 Cartas de Tell Harmal: Práticas Administrativas e Sociabilidade no Antigo Reino 
de Ešnunna 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Filosofia do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Culturais 
 
Área de Concentração:  
Estudos Culturais 

 

Aprovado em: 14/12/2018 
 

 
Banca Examinadora 

 
 

Prof. Dr. Marcelo Aparecido Rede 
Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 
Profa. Dra. Vânia Carneiro de Carvalho 

Universidade de São Paulo – Museu Paulista 
 

Prof. Dr. Fábio Augusto Morales Soares 
Universidade Federal de Santa Catarina – Departamento de História

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Edvaldo e Vanda 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço inicialmente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pelas bolsas concedidas durante essa fase do meu percurso acadêmico, sem as quais esse 

trabalho não seria possível: a Bolsa de Mestrado (MS-I e MS-II – processo no 

2016/07059-9), e pela Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior (BEPE – processo no 

2016/22988-6) em Paris entre os meses de fevereiro e agosto de 2017.  

Ao meu orientador, Professor Dr. Carlos Gonçalves, pela constante dedicação e 

disponibilidade na longa trajetória desse trabalho. Sua maestria em ensinar tornou o 

mundo acadêmico um lugar de possibilidades para mim.  

Ao Prof. Dr. Marcelo Rede, por compartilhar seu conhecimento e erudição.  

À Profa. Dra. Cécile Michel, supervisora do meu estágio em Paris, pela 

sensibilidade e disposição em ensinar uma jovem com muitos sonhos.  

Ao Prof. Dr. Fábio Morales, por incentivar essa pesquisa desde a graduação.   

Ao Prof. Dr. Damien Agut, diretor da equipe HAROC (Histoire et Archéologie de 

l’Orient cuneiforme), pela recepção e preocupação com meu bem-estar durante o estágio.  

Ao Professor Dr. Thomas Haddad, que não poupou esforços durante as demandas 

da minha qualificação.  

Ao Prof. Dr. Gilberto da Silva Francisco, pelos comentários pertinentes durante 

minha trajetória.  

À Profa Dra. Andrea Zingarelli, pela gentileza no trato e o cuidado na leitura do 

meu trabalho nas oportunidades que tive de encontrá-la.  

Aos Profs. Drs. Marcelo Rede, Vânia Carneiro de Carvalho e Fábio Morales pelos 

comentários preciosos e pela leitura atenta do meu texto apresentado no exame de defesa, 

os quais foram imprecindíveis para a produção da versão corrigida dessa dissertação.  

Aos membros e professores do Laboratório do Antigo Oriente Próximo da 

Universidade de São Paulo (LAOP-USP), por me darem a estrutura necessária para a 

execução da pesquisa. 

À minha família. Aos meus pais Edvaldo e Vanda, que ensinaram a dimensão 

curativa de um abraço. Ao meu irmão, Gustavo. À Diva (in memoriam), Nira e Tota, as 

mulheres mais fortes que conheço. À Talita, com quem tive a sorte de dividir sangue e 

cumplicidade. À Ana Lúcia, que me apresentou o mundo da literatura.  

Aos amigos que desafiaram o tempo e a distância: Carolina Arjonas, Débora 



Boaventura, Deniz Morali, Humbero Correa, Munique Peralta e Stéfani Pinheiro. Aos 

que são meu porto-seguro em Itatiba: Amanda, Paulo, Gabriela, Lucas, Ricardo, 

Elisangela e Beatriz. Aos que são sabedoria, o suporte quando a direção parece sumir de 

vista: Carolina Velloza e Leandro Ranieri. Aos que foram abrigo de estrutura e coração 

nas minhas estadas em São Paulo: Gustavo, José, Lúcia, Lígia, Silvia e Talita. Aos amigos 

com quem divido a jornada acadêmica e o mundo da antiguidade oriental: Eduardo 

Polidori, Érika Maynart, Fábio Frizzo, Rennan Lemos, Matheus Treuk, André Shinity, 

Otávio Luiz V. Pinto, Rafael Santos, Renato Ferreira e Victoria Arroyo. Aos que 

representam grandes espaços de memória de Paris: Bruna, Carmen, Luiza, Mathieu, Rita 

e Silvia. A Clarissa Pacheco, por enriquecer meu caminho com seu valioso conhecimento 

literário e se tornar uma grande inspiração. 

A Renan Falcheti Peixoto, pelas longas discussões teóricas e o afago na tormenta. 

A Ieda, em memória.  

Aos professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, em especial à Profa. Dra. Cristina 

Bruno, à Profa. Dra. Marília Cury, a professora convidada Dra. Leilane Lima, e ao Prof. 

Dr. Eduardo Góes Neves, pelas contribuições intelectuais dadas durante as disciplinas da 

pós-graduação.  

Às bibliotecas que me acolheram ao longo dessa jornada: a Biblioteca da Escola 

de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP), a 

Biblioteca do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-

USP), a Biblioteca de Arqueologia e Ciências da Antiguidade (Archaéologie et des 

Sciences de l’Antiquité) da Maison Archéologie e Ethnologie René-Ginouvès, e a 

Biblioteca de assiriologia do Collège de France (IPOA - Institut du Proche-Orient 

Ancien). 

Aos funcionários do curso de pós-graduação em Estudos Culturais da EACH-USP 

pela gentileza no tratar das minha dúvidas e questionamentos.  

 



 
Memória Prévia  

 
O menino pensativo 

junto à água da Penha 
mira o futuro 

em que se refletirá na água da Penha 
este instante imaturo 

 
Seu olhar parado é pleno 

de coisas que passam 
antes de passar 
e ressuscitam 

no tempo duplo da exumação 
 

O que ele vê 
vai existir na medida 

em que nada existe de tocável 
e por isto se chama 

absoluto 
 

Viver é saudade 
prévia 

 
 

 (ANDRADE, 2017, p. 266). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESUMO 

 

FATTORI, Anita. 50 Cartas de Tell Harmal: Práticas Administrativas e Sociabilidade no 
Antigo Reino de Ešnunna. 2019. 279f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão 
Corrigida. 

 

Esta dissertação propõe uma análise de um conjunto de 50 cartas administrativas 

paleobabilônicas (c. 2003 – 1595 AEC), oriundas do sítio arqueológico de Tell Harmal, 

correspondente à antiga cidade de Šaduppûm, e publicadas pela primeira vez por Albrecht 

Götze em 1958. Para esse fim, apresentamos uma nova transliteração das cópias dos tabletes e 

a primeira tradução desse material do acadiano para o português. Nessa documentação podemos 

observar detalhes do papel desempenhado por oficiais integrantes da administração de 

Šaduppûm na gerência das terras agrícolas, mais especificamente quando Šaduppûm estava sob 

o controle do rei Ibāl-pî-El II (1779-1765 AEC) de Ešnunna. Por meio dos aspectos 

operacionais das práticas administrativas locais, buscamos compreender a sua relação com a 

administração central de Ešnunna. Adicionalmente, esse trabalho expõe um aspecto da 

atividade administrativa que pode ser compreendido como a experiência social, que se revela 

sobretudo nas estratégias de sociabilidade postas em ação por esses oficiais. 

 

Palavras-chave: Cartas paleobabilônicas. Práticas administrativas. Šaduppûm. Reino de 

Ešnunna. Mesopotâmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 

FATTORI, Anita. 50 Letters from Tell Harmal: Administrative Practices and Sociability in 
the Ancient Kingdom of Ešnunna. 2019. 279f. Dissertation (Master in Philosophy) – School 
of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2018. Corrected 
version. 
 

This dissertation proposes an analysis of 50 letters dated from the Old Babylonian period (c. 

2003 - 1595 BCE). These letters come from the Tell Harmal archaeological site, corresponding 

to the ancient city of Šaduppûm, and were first published in 1958 by Albrecht Götze. To achieve 

my goal, I present new transliterations of the copies of the tablets and the first transliteration of 

this material from Akkadian into Portuguese. This documentation gives us details of the role 

played by the officials performing Šaduppûm’s administrative activities in agricultural land 

management, especially when Šaduppûm was under the control of king Ibāl-pî-El II (1779-1765 

BCE) of Ešnunna. Through the operational local administrative practices aspects, we seek to 

understand their relationship with the central administration of Ešnunna. Furthermore, this 

work brings an aspect of administrative activity that may be understood as a component of 

social experience, which is revealed mainly in sociability strategies put into action by these 

officials.  

 

Keywords: Old Babylonian letters. Administrative practices. Ešnunna Kingdom. Šaduppûm. 

Mesopotamia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As páginas que seguem são os resultados da pesquisa desenvolvida na qualidade de 

mestrado entre os anos de 2016 e 2018 no Programa de Estudos Culturais da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) com o financiamento 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (processo no 2016.07059-

9).  

Em uma perspectiva maior, minha pesquisa lida com um corpo documental proveniente 

da Mesopotâmia e se insere nos estudos do Antigo Oriente Próximo. Delimitar as fronteiras da 

Mesopotâmia não é tarefa fácil, já que estamos tratando de uma amplitude cronológica de mais 

de três mil anos de história e de um território que se estende pelos atuais Iraque e Síria. 

Entretanto, falar em Mesopotâmia não significa apenas delimitar suas fronteiras espaciais e 

temporais, mas também ocupar-se de uma série de fenômenos que se entrecruzam dentro da 

coerência da tradição da cultura da escrita cuneiforme.  

A disciplina que estuda a arqueologia, a língua e a história da Mesopotâmia recebe o 

nome de assiriologia. No Brasil, os estudos de assiriologia ainda são marginais e dividem 

timidamente o espaço acadêmico com outras disciplinas de História Antiga, como Egito, Grécia 

e Roma (POZZER, 2018; SANTOS, 2014).  

O corpo documental escolhido como fonte dessa pesquisa são 50 cartas administrativas 

escritas no século XVIII AEC, ou seja, no período paleobabilônico (2003-1995 AEC). Essas 

cartas foram exumadas do sítio arqueológico de Tell Harmal, antiga cidade de Šaduppûm, 

localizado na periferia da capital do Iraque, Bagdá. Portanto, mais especificamente, essa 

pesquisa lida com uma documentação proveniente da cidade de Šaduppûm durante o momento 

que foi ela parte do reino de Ešnunna e estava sob o governo do rei Ibal-pî-El II (1779-1765 

AEC).  

Essa documentação foi redigida em língua acadiana e escrita cuneiforme em suporte de 

argila. Em conjunto com o orientador dessa pesquisa, Carlos Gonçalves, as 50 cartas foram 

transliteradas e traduzidas para o português.  

O trabalho com a documentação cuneiforme tem início nas escavações arqueológicas 

ou no contato com os documentos que estão salvaguardados em museus ou coleções 

particulares. Em seguida, realiza-se a edição desses documentos, ou seja, a sua transliteração, 
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tradução e, por fim, a análise e comentários sobre o material escolhido (CHARPIN, 2015, p. 

43).   

Devido à nossa dificuldade de acesso à esses tabletes de Tell Harmal1, o ponto de partida 

desse trabalho foi a primeira edição desses documentos realizada pelo hititólogo e assiriólogo 

Albrech Götze2 e publicada no artigo Fifty Old-Babylonian Letters From Harmal em 1958. 

Após todo o processo de transliteração e tradução das cartas a partir das cópias dos tabletes 

publicadas nesse mesmo artigo, pude contar com auxílio de Cécile Michel durante o meu 

período de Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior (FAPESP no2016/ 22988-6) em Paris.  

A edição das cartas, que é a base de toda essa dissertação, pode ser consultada no 

Apêndice A. Adicionalmente, a fim de facilitar a leitura desses documentos, alguns compilados 

de informações contidas nas cartas foram elaborados e podem ser consultados nos apêndices de 

F a N; são eles: lista de logogramas, determinativos, nomes próprios, relações de parentesco, 

relações de função, nomes de deuses, nomes de meses do ano, unidades de medida e referências 

geográficas.  

O trabalho com essa documentação exige familiaridade com uma língua, um sistema de 

escrita e formas de pensar e viver diferentes dos quais estou habituada. Assim sendo, saliento 

que o mestrado corresponde a um momento essencial em minha formação como assirióloga 

para que, cada vez mais, eu possa adquirir autonomia em relação a esse campo de estudo.  

Não me proponho aqui ao estudo extensivo das cartas. Tenho consciência de que a 

assiriologia é uma área vasta e que esse conjunto epistolar permitiria abordar muitos aspectos 

da vida na Mesopotâmia do período paleobabilônico. Tendo em vista essa pluralidade de 

possibilidades de abordagens, o meu objetivo é apresentar um panorama das práticas 

administrativas realizadas em Šaduppûm – e sua relação com a administração central da capital 

do reino de que era integrante, Ešnunna – em que as estratégias de sociabilidade aliam-se às 

estratégias administrativas e, reciprocamente, a gestão administrativa integra e enseja o 

exercício da sociabilidade.  

Visando a essas questões, meu trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro 

apresenta o objeto de estudo, o segundo constitui o estudo dos textos das cartas na sociedade 

                                            
1 Não temos informações sobre o estado atual dos tabletes escolhidos para esse estudo.  
2 Albrech Götze (1894-1971) foi um importante assiriólogo e hititólogo alemão. Além de ocupar o posto de Editor-
Chefe de um dos principais periódicos de assiriologia, o Journal of Cuneiform Studies (JCS), entre 1947 e 1971, 
destaca-se pelo seu importante trabalho com os tabletes de Boğazköy e pelo estudo realizado sobre o dialeto 
paleobabilônico. C.f.: FINKELSTEIN, 1972; 1974).  
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das pessoas, e o terceiro entende as cartas como objetos de cultura material que são parte da 

sociedade das pessoas e das coisas.  

O primeiro capítulo apresenta dois movimentos, um no sentido de introduzir a temática, 

o outro no sentido de esboçar a estrutura administrativa apresentada nas cartas. A documentação 

analisada é explorada tanto do ponto de vista do seu contexto histórico e geográfico, quanto do 

ponto de vista do percurso que levou à exumação dessa documentação, ou seja, o histórico das 

escavações e o contexto arqueológico dessas cartas. Em seguida, esse conjunto epistolar e a 

bibliografia sobre a administração no período paleobabilônico são mobilizados a fim de 

compreender a organização da estrutura administrativa de Šaduppûm durante o século XVIII 

AEC, com destaque para as cartas intercambiadas por três oficiais de Šaduppûm, Tutub-māgir, 

Nanna-mansum e Imgur-Sîn.   

Apoiada pelas considerações do primeiro capítulo, localizo em seguida, no segundo 

capítulo, os estudos sobre a correspondência paleobabilônica no campo da assiriologia. Realizar 

a interpretação das fontes não se reduz a uma simples análise textual ou uma produção 

descritiva. Assim como apontado por Momigliano (2016, p. 45), a interpretação de uma fonte 

é a interpretação de uma realidade por meio de fragmentos nos quais encontramos significado. 

O texto das cartas revela detalhes sobre a gestão, principalmente dos recursos e demandas 

agrícolas, e a interação e a articulação entre a administração local de Šaduppûm e administração 

central de Ešnunna. 

O intercâmbio de correspondência faz parte de um sistema de comunicação complexo 

que envolve objetos e pessoas. No terceiro capítulo, o aspecto da materialidade é incorporado 

na discussão com o objetivo de demonstrar que as cartas não eram ferramentas inertes da 

administração, mas parte de uma agência emergente da sociedade das coisas e das pessoas. Para 

isso, esse capítulo se constrói entrelaçando algumas questões. A primeira é a apresentação da 

materialidade das cartas, não só como a sua descrição enquanto objeto, mas também como parte 

da cognição humana, entendendo a cognição como um sistema que integra corpo, cérebro e 

materialidade.  

E é levando em conta essa última abordagem que se dá, por conseguinte, a nossa 

compreensão de como o letramento se estabelecia nessa sociedade. Por fim, elencamos 

estratégias de retórica inseridas pelos remetentes nos tabletes para tentar moldar a força 

mediadora dos tabletes.  
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2 APARATO TÉCNICO3 

  

As 50 cartas de Tell Harmal tratadas aqui foram escritas em língua acadiana sobre 

suporte de argila utilizando o sistema de escrita cuneiforme. O acadiano é a primeira língua 

semítica atestada e foi usado entre o terceiro e o primeiro milênio AEC4 na região da 

Mesopotâmia. Nesse trabalho lidamos especificamente com o registro escrito do acadiano 

paleobabilônico, usado durante a primeira metade do segundo milênio no sul da Mesopotâmia.  

Por se tratar de uma língua morta, não é possível determinar como ela era pronunciada. 

Uma tentativa de aproximação à sua pronúncia foi realizada pelos estudiosos comparando-a 

com outras línguas semíticas, sobretudo o árabe e o hebraico. A maioria das consoantes e das 

vogais mantém o seu valor comum. As vogais breves a, e, i e u têm suas correspondentes longas 

marcadas com o sinal mácron ā, ē, ī e ū ou circunflexo â, ê, î e û. As consoantes são b, d, g, ḫ, 

k, l, m, n, p, q, r, s, ṣ, š, t, ṭ, w, y (j), z. As consoantes enfáticas q, ṣ e ṭ são pronunciadas na 

prática com os sons de “k”, “ts” e “t”, respectivamente. O ḫ pronuncia-se próximo ao som do 

“r” forte do português (como em carro), e o š, próximo ao som do “ch”.  

O registro cuneiforme do acadiano é silábico, cada sinal cuneiforme correspondendo a 

uma sílaba. Além do registro do cuneiforme acadiano, alguns desses tabletes apresentam sinais 

cuneiformes representando à língua suméria5. Os sinais do cuneiforme sumério nessas cartas 

são lidos pelo seu valor logogrâmico, ou seja, cada sinal (simples ou composto) corresponde a 

uma palavra.  

Essas 50 cartas foram publicadas pela primeira vez por Albrecht Götze em 1958. Nessa 

ocasião, o autor apresentou as pranchas com as cópias dos tabletes cuneiformes, a 

transliteração6 do texto cuneiforme para o acadiano e a tradução do texto acadiano para o inglês. 

Partindo dessa publicação, apresentaremos a nossa transliteração desses documentos e a 

tradução inédita do acadiano para o português. A fim de facilitar a leitura, seguem algumas 

informações sobre o aparato técnico utilizado no presente trabalho: 

                                            
3 O aparato técnico foi definido de acordo com MZL (p. 242-243) e Huehnergard (2011). Uma simplificação das 
convenções pode ser encontrada em Bottéro (1992, p. IX-X) e em Gonçalves (2015, p. 21-24). As convenções 
matemáticas foram definidas de acordo com Proust (2009).  
4 Para as datas da história antiga, a abreviação AEC indica “Antes da Era Comum”. 
5 A escrita cuneiforme foi herdada da língua suméria, a língua mais antiga do Antigo Oriente Próximo com registro 
escrito conhecido.  
6 A transliteração consiste no processo de identificação e registro, sinal por sinal, de um texto cuneiforme.  
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• Sinais danificados7: 

[ ] – Indica que o sinal dentro do colchete está parcialmente ou completamente 

danificado. Sua identificação se dá pela parte visível ou pelo contexto; 

[x] – Indica espaço para um sinal não identificável em parte danificada do tablete;  

[xxx] – Indica espaço para três sinais não identificáveis em parte danificada do tablete; 

[ ... ] – Indica espaço para número não identificável de sinais em parte danificada do 

tablete.  

• Outras notações: 

⟨	⟩ – Indica que o sinal entre esses delimitadores foi adicionado à transliteração; 

? – Indica sinais, danificados ou não, de identificação duvidosa; 

(!) – Indica nossa correção no texto do escriba. 

• Transliteração, normalização e tradução: 

Os sinais transliterados em caracteres maiúsculos representam logogramas. Eles podem 

ser simples ou compostos. Quando uma combinação de sinais é usada para representar uma 

palavra logograficamente, essa combinação é chamada de logogorama composto.  

Por exemplo, o logograma simples GAL corresponde tanto a palavra suméria gal, 

quanto a palavra acadiana rabûm, ambas significando em português “grande”. O logograma 

simples E2 corresponde a palavra suméria e acadiana bītum. Os elementos de logograma 

compostos são unidos por . (ponto) ou + (sinal de adição). Por exemplo, E2.GAL, que em 

acadiano se lê ekallum, e significa palácio.  

As palavras sumérias, no nosso caso apenas as unidades de medida, são escritas em 

letras minúsculas com espaçamento entre caracteres expandido; 

Os sinais transliterados em caracteres minúsculos, em itálico e separados por hífen 

representam sílabas ou palavras acadianas; 

Polifonia –  um único sinal do cuneiforme acadiano pode corresponder a vários sons, os 

quais não precisam estar, necessariamente, relacionados fonologicamente. A escolha do valor 

do sinal em questão se dá pelo contexto textual; 

Homofonia – diferentes sinais do cuneiforme acadiano podem representar o mesmo 

                                            
7 No presente trabalho não realizamos a colação dos tabletes. Dessa forma, optamos por não utilizar as notações 
┌ , ┐ , °, já que não foi possível avaliar com precisão os danos nos sinais.  
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valor fonológico. De acordo com sua frequência de ocorrência na língua, a distinção desses 

sinais é feita a partir do acréscimo de um número subscrito à direita da sílaba transliterada; 

Os nomes próprios foram normalizados8 no acadiano e não são apresentados em itálico 

no texto;  

Os nomes acadianos de deuses, de localidades geográficas e de termos e expressões 

específicas (que não encontram tradução para o português) são grafados em itálico no decorrer 

do texto da dissertação; 

Os termos e expressões específicas podem estar acompanhados de uma possível 

tradução para o português. O termo acadiano e sua possível tradução estão separados por hífen;   

Na transliteração das cartas, os determinativos aparecem sobrescritos antes ou depois 

das palavras que classificam. Os determinativos I, d, giš e lu2 aparecem antes da palavra; os 

determinativos ku6 e ki aparecem depois;  

Os números sobrescritos à esquerda da margem das passagens transliteradas e traduzidas 

referem-se à linha correspondente no tablete. No decorrer da dissertação, o número das cartas 

e o número das linhas são separados por dois pontos.  

• Convenções Matemáticas: 

As notações entre parênteses após os múltiplos das unidades de medida de peso, 

capacidade e superfície indicam o sistema numérico usado pelo escriba;  

O Sistema Comum é um sistema sexigesimal utilizado pela maioria das unidades de 

medida de capacidade e peso. Nessa documentação temos a presença dos sinais “u”, em que 

cada cunha Winkelhaken (𒌋) equivale ao valor numérico 10; e “diš” (𒁹), em que cada cunha 

vertical equivale ao valor numérico 1, como no esquema abaixo: 

 

Sistema Comum 

 

 

 

 

 

                                            
8 “Uma palavra ou texto colocado na forma que representa nossa aproximação mais próxima da pronuncia atual, 
com todas as vogais longas propriamente marcadas, e toda as consoantes duplas indicadas, é a normalização ou 
transcrição” (Huehnergard, 2011, p.72).  

𒌋       10        𒁹 
← 

 u                                diš 

10                                1 
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O sistema usado para expressar medidas em gur é chamado de Sistema S. Nas cartas 

temos a presença dos sinais “geš2”, em que cada cunha vertical equivale ao valor numérico 60; 

“u”, em que cada cunha Winkelhaken (𒌋) equivale ao valor numérico 10; e “aš”, em que cada 

cunha horizontal (𒀸) equivale ao valor numérico 1, como no esquema abaixo: 

 

Sistema S 

 

 

 

 

 

 

 

O Sistema G expressa múltiplos de área e volume, no nosso caso da unidade de área 

gan2. Apenas a notação bur3 (𒌋), representada por cunhas Winkelhaken, está presente na 

documentação. 1 bur3 equivale a 18 gan2 : 

 

Sistema G 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

𒁹     6      𒌋     10    𒀸 
←             ← 

geš2                  u                      aš 

60                    10                      1 

 

𒌋    
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3 ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO PALEOBABILÔNICO: 

ŠADUPPÛM SOB O CONTROLE DO REINO DE EŠNUNNA 

 

O sítio arqueológico de Tell Harmal, antiga Šaduppûm9, encontra-se localizado no Vale 

do Diyala (Fig.1), mais especificamente na periferia de Bagdá, capital do Iraque.   

O presente estudo trabalha com a extensão do chamado período paleobabilônico10 que 

engloba o fim da terceira dinastia de Ur até a chegada e conquista de Hamurabi em Ešnunna. 

Durante parte do período paleobabilônico, Šaduppûm esteve sob o domínio do reino de 

Ešnunna, reino centrado na capital de mesmo nome. Ešnunna exerceu grande influência na 

região durante os séculos XIX e XVIII AEC. Foi durante a campanha de expansão do rei Ipiq-

Adad II que Šaduppûm tornou-se parte do reino, posição em que permaneceria até a chegada 

de Hamurabi. A documentação base do estudo apresentado nessa dissertação, 50 cartas 

administrativas encontradas no sítio arqueológico de Tell Harmal, foi produzida durante o 

reinado de Ibāl-pî-El II (1779-1765 AEC), último rei antes da conquista (1761) de Ešnunna por 

Hamurabi11 (BAQIR, 1959, p. 2; FRAYNE, 1990, p. 562-572; GÖTZE, 1958, p. 5; VAN DE 

MIEROOP, 2007, p. 85; p. 101; p. 305; SAPORETTI, 2002, p. 90). 

 
 

                                            
9 Taha Baqir (1949, p. 35) aponta que o nome antigo de Tell Harmal era Šaduppûm.  
Ao realizar a análise léxica da palavra Šaduppûm, Götze (1958, p. 4-5) afirma que significa “o escritório do 
contador”.  
10 A primeira dinastia babilônica, dinastia inaugurada pelo rei Sūmû-abum, se estende de 1894-1595 e produziu 
documentos que nos permitem reconstruir a sequência de seus onze reis. O principal documento considerado para 
determinar um marco nessa linha temporal foi o tablete de Vênus do décimo rei dessa dinastia, Ammiṣaduqa, 
descendente de Hamurabi. Com esse tablete, o 63o da série Enuma Anu Enlil, foi possível estabelecer o oitavo 
ano do reinado de Ammiṣaduqa. Cruzando com outros documentos, em especial um tablete proveniente de Mari 
que estabelece o rei assírio Šamiš-Adad I como contemporâneo de Hamurabi, três datas foram consideradas 
possíveis: 1702, 1646, 1582. Essas datas representam os sistemas que derivaram desse debate, respectivamente, a 
cronologia baixa, a cronologia média e a cronologia alta. (CRYER, 1995, p. 651-652; p. 656-659). A fim de 
dialogar com a maior parte da bibliografia consultada, no presente trabalho optamos por utilizar a cronologia média 
assumindo que o período paleobabilônico engloba, aproximadamente, os anos de 2003 a 1595 AEC. C.f.: VAN 
DE MIEROOP, 2007, p. 4; FRAYNE, 1990.  
11 Entretanto, J.-M. Durand (1986, p. 121-122) chama atenção para o documento M 8806 publicado por Dossin 
em 1970. Apesar de o documento encontrar-se em péssimo estado, é factível dizer pelo seu selo que Ešnunna foi 
tomada pelos Elamitas no ano 9 do reino de Zimri-Lim (1765 AEC) ou que, pelo menos, Ešnunna foi aprisionada 
por Zimri-Lim quando ele voltou de Ugarite. D. Charpin (1987, p. 67), com base na publicação de 1986 de Durand, 
afirma que Ešnunna teve outro rei, ainda que imposto, antes de Hamurabi, Ṣilli-Sîn, nome que não aparece nos 
registros documentais exumados de Šaduppûm. Seguindo esse raciocínio, o fim do reino de Ibāl-pî-El II seria 
marcado pela conquista de Ešnunna pelos Elamitas auxiliados pela Babilônia e por Mari no ano 28 de Hamurabi 
e ano 9 de Zimri-Lim. Hamurabi se tornaria rei de Ešnunna no ano 32 de seu reinado (1761). Se considerarmos 
que 1792 é o primeiro ano de reinado de Hamurabi, então o seu 32o ano de reinado e ano da conquista de Ešnunna 
é o ano de 1761. 
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Figura 1 – Localização do sítio arqueológico de Tell Harmal/ Šaduppûm 
 

 
Fonte: FATTORI; GONÇALVES (no prelo). 
 

3.1 AS ESCAVAÇÕES EM TELL HARMAL: CONTEXTO ARQUEOLÓGICO E 

DATAÇÃO 

 

Incentivadas pelo colecionismo dos antiquários europeus, as escavações arqueológicas 

conduzidas na Mesopotâmia durante o século XIX e parte do século XX visavam ao 

enriquecimento das coleções dos grandes museus da Europa e dos Estados Unidos (REICHEL, 

2011, p. 34). Essa dinâmica muda no século XX, momento em que a arqueologia ganha status 

de ciência e parte para uma abordagem metodológica mais sistemática dos sítios arqueológicos.  

As primeiras escavações oficiais na região do Vale do Diyala, iniciadas na década de 

1930, dedicaram-se, principalmente, ao estudo das estruturas arquitetônicas encontradas nos 

sítios12 e às questões envolvendo o contexto arqueológico dos achados. Elas foram conduzidas 

pelo Instituto Oriental da Universidade de Chicago sob a direção de Henri Frankfort. No 

período de 1930 a 1936, quatro grandes sítios da região foram explorados em seis temporadas 

de escavações: Tell Agrab; Tell Asmar, antiga Ešnunna; Tell Ishchali, antiga Nerēbtum; e Tell 

                                            
12 Por muito tempo as escavações arqueológicas na Mesopotâmia concentraram-se nos elementos monumentais, 
como palácios e templos, e nos grandes centros, como as capitais dos reinos e impérios (BAKER, 2014, p. 172; 
STONE, 1995, p. 235). Trabalhos recentes, como os realizados por Davide Nadali (2015), buscam ampliar essa 
visão e compreender a paisagem e o plano urbano com os quais esses territórios interagiam. 
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Khafaje, antiga Tutub (WHITING, 1987, p. 1). As escavações nesses quatros sítios continuaram 

sob a direção da Universidade da Pensilvânia ainda nos anos de 1930 e, no pós-guerra, sob a 

direção do Diretório Iraquiano de Antiguidades13.  

No pós-guerra dezenas de sítios arqueológicos foram escavados na região do Diyala, 

dentre eles o sítio de Tell Harmal.  

Devido à possibilidade da expansão de um conjunto habitacional vizinho ao sítio 

arqueológico, as escavações oficiais em Tell Harmal iniciaram-se com o caráter de arqueologia 

de resgate (BAQIR, 1959, p. 3). A primeira fase de escavações foi conduzida pelo Diretório 

Iraquiano de Antiguidades, sob a direção de Taha Baqir e Mohamed Ali Mustafa. Foram 

realizadas campanhas de escavações durante os anos de 1945 a 1949 e de 1958 a 1959 (BAQIR, 

1959, p. 3-4; HUSSEIN, 2009, p. 3; HARRIS, 1955, p. 33; MIGLUS, 2006-2008, p. 491). Na 

primavera de 1997 e no outono de 1998, foram realizadas novas escavações no local conduzidas 

em conjunto pela Universidade da Bagdá e pelo Instituto Arqueológico Alemão, sob a direção 

de Peter A. Miglus e Laith M. Hussein (1999-2000, p. 58-67; MIGLUS, 2006-2008, p. 491). 

Tell Harmal é um sítio arqueológico relativamente pequeno, de forma trapezoidal e 

medindo 147,3 m × 146,9 m × 133 m × 98 m (BAQIR, 1948, p. 22; 1959, p. 3; DE BOER, 

2014, p. 193; DI PAOLO, 2015, p. 234; LLOYD, 1946, p. 13; MIGLUS, 2006-2008, p. 493)14. 

Nas primeiras temporadas de escavações cerca de dois terços do sítio foram escavados. As 

expedições conduzidas por Miglus e Hussein na década de 1990 dedicaram-se ao setor noroeste 

do sítio, mais especificamente a região das muralhas e dos edifícios estatais (MIGLUS, 2006-

2008, p. 491).  

Observando a planta do sítio (Fig. 2) de Tell Harmal, em relação a sua organização 

espacial e sua disposição arquitetônica, podemos pensar Šaduppûm como um reduto fortificado, 

cercado por uma muralha e com uma única via de acesso para o seu interior. Šaduppûm contava 

com planejamento interno e sistema defensivo, era caracterizada por uma malha regular com 

linhas ortogonais e circundada por uma muralha de aproximadamente seis metros de espessura 

                                            
13 As evidências arqueológicas desses sítios, em especial dos dados estratigráficos coletados em Tell Asmar, 
Khafaje e Tell Agrab, contribuíram imensamente para o estabelecimento de uma cronologia do início da história 
da Mesopotâmia. Elas permitiram criar uma sequencia de datação do Diyala que abrange o terceiro e o segundo 
milênio AEC. Junto com a sequência cronológica derivada das escavações do templo de Inanna em Nippur, 
continua sendo a base para o estabelecimento da cronologia histórica inicial da Mesopotâmia. (FRANKFORT, 
1936; REICHEL, 2011, p. 35; SÜRENHAGEN, 2011, p. 5-6).  
14 Laith Hussein está trabalhando nos relatórios de escavações iraquianas em Tell Harmal (comunicação pessoal a 
Carlos Gonçalves).  
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(detalhe 2), apresentava apenas uma porta de entrada a sudeste (1) que dava acesso à via 

principal que a corta de leste a oeste (DI PAOLO, 2015, p. 224; SAPORETTI, 2002, p. 100). 

Podemos destacar (3) pelo menos quatro pequenos edifícios templários; em dois desses 

pequenos templos encontramos documentos que nos levam a acreditar que eram dedicados à 

deusa Nisaba15; e, em frente a eles, havia pequenas lojas de mercadores ou tendas de escribas; 

(4) o grande templo dedicado a Bēl-gašer16; (5) habitações e, por fim, (6) um edifício com 

características administrativas (BAQIR, 1946, p. 23-27; HUSSEIN, 2009, p. 6-8; SAPORETTI, 

2002, p. 100).  

 

Figura 2 – Planta destacando as principais construções arquitetônicas do sítio de Tell Harmal 
 

 
Fonte: BAQIR (1959, p. 9). 

                                            
15 Os tabletes encontrados nos dois pequenos templos sugerem que foram construídos para a deusa Nisaba, deusa 
da fertilidade, e seu consorte Khani. Esses deuses também aparecem frequentemente ligados ao aprendizado, 
particularmente como patronos dos arquivos e dos registros escritos (DE BOER, 2014, p. 193).  
16 Em um primeiro momento, devido a documentos encontrados nos templos adjacentes e tabletes escolares 
dedicados à deusa Nisaba, acreditava-se que o templo principal era dedicado a essa deusa. Documentos, como o 
selo no8 YOS XIV 34 (SIMMONS, 1978) mostram Bēl-gašer como a divindade do templo principal e patrono de 
Šaduppûm: “dbe-el-ga-ši-ir/LUGAL/ša-du-pe2-eki” ou “Bēl-gašer, rei de Šaduppûm” (CHARPIN, 1987, p. 67).  
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Encontramos, no sítio arqueológico de Tell Harmal, sete níveis estratigráficos. As 

camadas VII, VI e parcialmente a camada V datam da terceira dinastia de Ur, fim do terceiro 

milênio AEC. Parte da camada V e as camadas IV, III e II datam da primeira metade do segundo 

milênio. A camada I pertenceu ao período inicial da ocupação Cassita. Da camada VII até a 

camada IV, não foram encontrados vestígios de fortificações. A primeira parte da camada III 

pertenceu aos reis de Ešnunna anteriores a Daduša, provavelmente ao reino de Ipiq-Adad II. 

Indícios documentais encontrados na parte mais recente da camada III e na camada II indicam 

que elas pertenceram ao período de ocupação referente ao fim do reinado de Daduša e à 

totalidade do governo de seu filho, Ibāl-pî-El II (BAQIR, 1946, p. 25; 1949, p. 35; 1959, p. 5-

6; MIGLUS, 2006-2008, p. 492). As estruturas da fortificação, do Edifício Administrativo 

(Serai17) e do templo de Bēl-gašer são encontradas nas camadas estratigráficas II e III do sítio 

arqueológico18, o que compreende cerca de cem anos de ocupação, mais especificamente a 

primeira metade do segundo milênio, quando Šaduppûm foi incorporada ao reino de Ešnunna. 

Essas evidências nos mostram que, nesse período, Šaduppûm recebe mudanças estruturais 

realizadas para suportar sua nova função dentro da dinâmica urbana em que está inserida.  

A análise estratigráfica evidencia que esse território foi ocupado desde o terceiro 

milênio até o período Cassita. É considerado por alguns pesquisadores como o precursor da 

própria cidade de Bagdá (SAPORETTI, 2002, p. 99). Pelo seu tamanho, período de ocupação 

e quantidade de documentação exumada do local, Tell Harmal é um dos mais importantes sítios 

arqueológicos para o estudo do período paleobabilônico na região do Diyala (AL-ASIL, 1950, 

p. 4). 

Logo na primeira temporada, foram encontrados cerca de 2,960 objetos, dos quais 1,300 

eram tabletes. Recentemente, estimou-se o total de cerca de 3,000 tabletes exumados das 

escavações em Tell Harmal, dos quais apenas 600 foram publicados (DE BOER, 2014, p. 193; 

HUSSEIN, 2009, p. 92; WHITING, 1987, p. 193). Além de uma grande quantidade de 

documentos que se refere à estrutura pública, como cartas, destacamos também textos 

matemáticos, uma lista geográfica, uma cópia das Leis de Ešnunna e uma cópia da Epopeia de 

Gilgameš (BAQIR, 1948, p. 52-53; 1949, p. 39-84; 1951, p.28-45; BRUINS, 1953, p. 241-254; 

                                            
17 Serai é uma palavra persa que foi traduzida para o árabe por meio do idioma turco e remete a “casa grande” 
(HUSSEIN, 2009, p. 1). 
18 Não existem evidências de fortificações entre os níveis VII e IV (BAQIR, 1959, p. 5). Sob o templo e o Serai, 
nas camadas IV e V, só pode ser identificado o que parecem habitações privadas (SAPORETTI, 2002, p. 100).  
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ELLIS, 1972, p. 43; GONÇALVES, 2015; GÖTZE, 1948, p. 63-91; 1951, p. 126-155; 

KRAMER, 1947, p. 48-49; SAPORETTI, 2002, p.  99; SIMMONS, 1959, p. 71-93; VON 

SODEN, 1952, p. 49-56).  

As 50 cartas foram exumadas das camadas II (48 cartas) e III (2 cartas)19 desse sítio 

arqueológico (HUSSEIN, 2009, p. 94-96). Esses documentos são tabletes de argila provenientes 

da primeira temporada de escavações em Tell Harmal e que podem ser classificados 

tipologicamente como cartas oficiais (administrativas).  

Os documentos encontrados na camada estratigráfica II apresentam referências, selos e 

fórmulas de anos pertencentes aos reis de Ešnunna, ou seja, período em que Šaduppûm foi parte 

desse reino. Mais especificamente, do reinado de Daduša ao reinado de Ibāl-pî-El II (AL-

HASHIMI, 1972, p. 29-33; BAQIR, 1946, p. 25; 1959, p. 5). Outra importante consideração 

acerca da datação desses documentos é que a camada II foi destruída por um incêndio. Com 

base nos dados arqueológicos e documentais, podemos considerar que esse incêndio fez parte 

das guerras de conquista de Hamurabi, que resultou na derrota do rei Ibāl-pî-El II e anexação 

de todo o reino de Ešnunnna no 32o ano de seu reinado20 (AL-HASHIMI, 1972, p.  29-33; 

BAQIR, 1959, p. 5; CHARPIN, 1987, p. 67; DI PAOLO, 2015, p. 222). Destacamos, ainda, a 

mensagem escrita em uma das cartas analisadas, a carta 5, que tem o rei como remetente e os 

seguintes dizeres em seu envelope: “Ibāl-pî-El/ šarrum dānnum/ narām dTišpak/ šar Ešnunnaki/ 

mār Daduša”21 (BAQIR, 1949, p. 36; GÖTZE, 1958, p.  23-24). 

Diante desse quadro de informações, assumimos que o presente estudo lida com 

documentos pertencentes majoritariamente ao reinado de Ibāl-pî-El II, momento em que 

Šaduppûm foi parte do reino de Ešnunna. 

 

3.2 ÓRBITA GEOGRÁFICA E CONTEXTO HISTÓRICO: ŠADUPPÛM NO PERÍODO 

PALEOBABILÔNICO 

 

O período paleobabilônico compreende aproximadamente os anos de 2003 a 1595 AEC. 

Do ponto de vista dos eventos políticos, o período engloba desde a queda da terceira dinastia 

                                            
19 Apenas as cartas 40 e 49 foram encontradas na camada III (HUSSEIN, 2009, p. 94-96).  
20 Charpin (1987, p. 67) levanta a questão se o incêndio representaria as guerras de conquista de Hamurabi no ano 
32 de seu reinado, ano que toma Ešnunna; ou se representaria o ano 28 de seu reinado, quando os Elamitas 
conquistam Ešnunna.  
21 “Ibāl-pî-El, rei forte, favorito do Deus Tišpak, rei de Ešnunna, filho de Daduša”. 
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de Ur até o fim da primeira dinastia babilônica (CHARPIN, 1995, p. 812; FRAYNE, 1990; 

JAFFE, 1982, p. 20; VAN DE MIEROOP, 2007, p. 63, p. 171). 

Com a desintegração da unidade política centralizada na terceira dinastia de Ur, o 

escopo temporal que nos interessa dentro do período paleobabilônico é marcado por um 

momento de urbanização multicêntrica dividida em vários estados regionais que viviam em 

intensa interação e competição, tentando incorporar pequenos territórios aos seus domínios. 

Esse padrão de competição por proeminência territorial e política durou até o aparecimento de 

Hamurabi nesse cenário (LACAMBRE, VON KOPPEN, 2009, p. 152; KUHRT, 1995, p. 74; 

LIVERANI, 2005, p. 10; 2016, p. 271; VAN DE MIEROOP, 2007, p. 86). O palácio destaca-

se como estrutura central das cidades, razão pela qual observamos a expansão e predominância 

do controle político do rei. As terras agrícolas, incluindo seu cultivo e produção, são 

protagonistas nas questões da gestão do palácio (ELLIS, 1976, p. 5).   

Após a queda da terceira dinastia de Ur e antes do domínio de Hamurabi – rei mais 

proeminente da primeira dinastia babilônica – várias dinastias independentes consolidaram-se 

e dominaram partes do território da antiga Mesopotâmia. Os primeiros 150 anos do período 

paleobabilônico são marcados por disputas e alianças entre os reinos em busca de domínio e 

influência em regiões férteis e estratégicas, um momento de importantes mudanças políticas em 

que a realeza se afirma (GATES, 2003, p. 52), além de intensa atividade diplomática e militar 

(DI PAOLO, 2015, p. 222).  A organização espacial urbana desse período também é particular: 

observa-se a retomada dos sistemas de fortificação e proteção militar e a setorização na divisão 

do espaço urbano funcionalmente bem definidas (DI PAOLO, 2015, p. 224)22. 

Na região do Vale do Diyala, a leste do Rio Tigre, podemos destacar a hegemonia do 

reino de Ešnunna, que, em meados do século XIX AEC, torna-se uma das maiores potências da 

região (VAN DE MIEROOP, 2007, p. 90; SAPORETTI, 2002, p. 98).  

Localizada numa zona geográfica estratégica em relação a questões militares e 

comerciais (SAPORETTI, 2002, p. 25), Ešnunna tornou-se independente de Ur durante os 

primeiros anos do governo do rei Ibbi-sîn (2028-2004 AEC), quando um chefe local, Šu-ilīa, 

se autodesigna pelo logograma sumério ENSI2, “senhor” (FRAYNE, 1990, p. 484). A história 

desse reino, de acordo com Saporetti (2002, p. 86), pode ser dividida em dois grandes períodos: 

do primeiro ENSI2, Šu-ilīa, à subida ao trono de Ipiq-Adad II e, o recorte que nos interessa no 

                                            
22 Essa setorização é observada não apenas nas áreas edificadas. O modelo de organização dos centros urbanos, as 
grandes cidades, é reproduzido também em cidades menores (DI PAOLO, 2015, p. 224).  
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presente estudo, de Ipiq-Adad II à queda do reino durante o governo de Ibāl-pî-El II.  

Quando Ipiq-Adad II (1862-1818 AEC) sobe ao trono ele não é mais o senhor (ENSI2) 

que governa o reino, mas o LUGAL (logograma sumério para rei) e carrega expressões que o 

enaltecem como “o que alargou as fronteiras” (CHARPIN, 2004, p. 129-132; VAN DE 

MIEROOP, 2007, p. 305; SAPORETTI, 2002, p. 89).  

De fato, tanto do ponto de vista urbanístico, como do ponto de vista político, notamos 

uma grande mudança na dinâmica de Ešnunna. As escavações em Tell Asmar (Ešnunna) 

evidenciam que a estrutura do setor palatino é duplicada no governo de Ipiq-Adad II, assumindo 

o palácio papel central nessa dinâmica do poder desde meados do século XIX AEC. O contexto 

urbano da região também passa por mudanças, entrelaçando-se em novas redes de influência e 

controle político, administrativo ou econômico fruto das conquistas territoriais e da formação 

de alianças com outros reinos (FRAYNE, 1990, p. 544-552; VAN DE MIEROOP, 2007, p. 99; 

SAPORETTI, 2002, p. 89). A tradição expansionista iniciada por Ipiq-Adad II, que resulta no 

contato e anexação de diversos territórios para além do Vale do Diyala, estende-se durante os 

reinados de Naram-sîn, Daduša e Ibāl-pî-El II23. Com Daduša, os territórios anexados passam 

a ser governados sob uma única lei. O reino teve o controle para além dos territórios do Diyala, 

como Nerēbtum, Šaduppûm, Zaralulu, Mê-Turān e Tutub24, territórios nos rios Tigre, como a 

importante vau de Mankisum, e Eufrates, como o território de Rapīqum25. Havia também 

territórios cuja localidade até hoje não sabemos, como Dūr-Rīmuš. A expansão territorial 

iniciava-se com o controle hídrico da região a ser conquistada, muitas vezes resultando na 

destruição de canais (SAPORETTI, 2002, p. 98; p. 101; p. 209-215). 

Šaduppûm, localizada a aproximadamente 30 km da capital Ešnunna, é anexada por 

Ipiq-Adad II em 1823 AEC, permanecendo como domínio ešnunniano até o fim do reino. A 

documentação encontrada nas escavações de Tell Harmal, que inclui as 50 cartas deste estudo, 

possibilita-nos o acesso a informações detalhadas não apenas de Šaduppûm, mas também da 

capital e do funcionamento da sua relação com Ešnunna.  

                                            
23 A história de Ešnunna é escrita com base nos documentos encontrados em Tell Asmar e em outros sítios que 
integraram a dinâmica desse reino, principalmente selos e epônimos dos reis. Além disso, as Crônicas de Mari são 
importante fonte de informação para compreender melhor a sua trajetória no cenário mesopotâmico (SAPORETTI, 
2002).   
24 Respectivamente esses territórios estão localizados nos sítios arqueológicos de Tell Ishchali, Tell Harmal, Tell 
al-Dhiba’i, Tell Haddad e Tell Khafaje.  
25 Localizado na margem leste do Eufrates, próximo à moderna Falluja (SIMMONS, 1959, p. 70).  
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Essa pequena cidade26, com uma população com cerca de 500 habitantes (STONE, 

2005, p. 153), acessível por uma única entrada, era  

 

[...] a interface entre dois pequenos mundos, o campo e a cidade, era a porta, 
lugar de troca e contato, mas também de divisão [...]. Dentro do muro eram 
também administradas as normas que regulavam a vida social da comunidade 
e as instituições que eram encarregadas de garantir sua aplicação 
(SAPORETTI, 2002, p. 101, tradução nossa).  

 

Cabe enfatizar que a relação entre a capital e seus anexos, mas também entre esse centro 

periférico e os distritos que administrava, era assimétrica. Uma relação complexa que 

funcionava de acordo com uma lógica de centralização e redistribuição de bens. Uma parte dos 

excedentes era enviada para a capital, que realizava as obras públicas nos territórios dominados, 

como diques e canais. As elites, que representavam a administração local, também se 

beneficiavam da produção. Enquanto isso, grande parte da população a serviço da 

administração central e local recebia apenas o necessário para sobreviver (SAPORETTI, 2002, 

p. 103).   

Baseado em documentos encontrados em Tell Harmal e em sítios arqueológicos 

próximos a ele, o primeiro assiriólogo a identificar o nome Šaduppûm foi Taha Baqir (1949, p. 

35; GÖTZE, 1958, p. 3). Ao realizar a análise léxica da palavra Šaduppûm, Götze (1958, p. 4-

5) afirma que ela só pode ser compreendida se levarmos em conta o termo šandabakkum27, que 

significa tesoureiro, contador. Nesse sentido, o autor entende Šaduppûm como o lugar onde o 

šandabakkum reside, ou seja, “o escritório do contador”.  

Além da evidência léxica, para compreender o papel desempenhado por Šaduppûm 

dentro da dinâmica ešnunniana apresento, a seguir, mais algumas evidências referentes a 

vestígios arqueológicos, documentos e traços ideológicos. A planta e suas características dentro 

desse espaço urbano nos mostram uma pequena cidade de aproximadamente 17 mil m2 cercada 

por muralhas e com uma única entrada, um reduto fortificado cujo principal e maior edifício é 

                                            
26 Além de tabletes evidenciando letramento e ampla atividade política e econômica, seu contexto arqueológico, 
como vimos anteriormente, mostra uma estrutura complexa e setorizada. Šaduppûm, nesse sentido, assemelha-se 
a uma cidade integrada na dinâmica urbana desse reino. Nas cartas 3 (linhas 6, 8, 17, 21 e 25) e 4 (linha 1), um 
funcionário do rei refere-se a Šaduppûm como IRIki, logograma sumério para cidade. A cidade é um topônimo 
citado em RGTC (1980, p. 215-216).  
27 Šandabakkum, do sumério, GA2.DUB.BA ou giPISAN.DUB.BA (CAD Š.1, p. 271; ePSD), significa literalmente 
“cesta de tabletes”. De acordo com Veenhof (1986, p. 16) a cesta utilizada para armazenar os tabletes dos arquivos 
“ [...]foi considerada tão característica da função do administrador que teve que processar e arquivar seu conteúdo, 
que ela ganhou o título dele p isandubba , psanda/uba , em acadiano šandabakkum” (tradução nossa).   
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o prédio administrativo28. O prédio administrativo de aproximadamente 550 m2 (MIGLUS, 

2006-2008, p. 494-495) ocupa cerca de 5% da área total dessa cidade, evidenciando o papel 

central das atividades administrativas, que se ampliam para além dos muros. Os documentos 

encontrados nos arquivos de Šaduppûm refletem as múltiplas atividades ligadas à economia e 

à administração realizadas nesse espaço29 e em outras localidades sob seu controle, referidas 

como kaprû, termo acadiano para “vilas” (cartas 5 e 39). Os dois templos dedicados à deusa 

Nisaba, divindade ligada aos registros escritos, nos permitem identificá-la como uma deusa 

importante para Šaduppûm, reforçando a ideia de que a finalidade da cidade se realizava em 

certa produção documental. Embora cada um desses argumentos isoladamente tenha suas 

vulnerabilidades, no conjunto eles parecem indicar que, dentro de Ešnunna, Šaduppûm tinha a 

função de gerir, ou pelo menos realizou essa tarefa durante parte de seu período de ocupação 

(séculos XIX e XVIII AEC), atividades ligadas ao propósito expresso em seu nome30, como, 

aliás, já sugerido na bibliografia (BAQIR, 1946, p. 14; 1949, p. 35; 1959, p. 3; BERTMAN, 

2003, p. 121; p. 124; DE BOER, 2014, p. 193; GÖTZE, 1958, p.  5; LLOYD, 1946, p. 14; 

MIGLUS, 2006-2008, p. 493; SAPORETTI, 2002, p. 101). 

A sua relação com a capital é observada em algumas cartas, principalmente descrevendo 

a demanda de pessoas, bens e taxas que os administradores de Šaduppûm devem providenciar 

e enviar a Ešnunna31 (cartas 3, 15 e 33), que também é dita palácio (representado nas cartas 1, 

2, 3, 5, 6, 14, 18, 20, 31 e 39 pelo logograma E2.GAL) e país (carta 6 – mātum) nas cartas. Além 

do controle administrativo central sobre a administração local, destacamos outra carta que 

evidencia o controle legal da capital sobre Šaduppûm. Na carta 28, dois moradores de 

Šaduppûm são acusados de roubo de bois e eles devem ser enviados por um dos administradores 

da cidade para a corte a fim de serem julgados; apesar de não sabermos a exata localização da 

corte, a carta faz referência direta à justiça do rei (“GIR2(!).ZABAR LUGAL”, literalmente “o 

                                            
28 Para Van De Mieroop (1997), o estudo da cidade mesopotâmica é complexo e envolve diferentes dimensões. A 
cidade se comportaria como o centro que conjugaria em todos seus aspectos – políticos, econômicos, culturais e 
ideológicos – a organização e a mediação de suas dependências. Nesse sentido, notamos que as ações praticadas 
pelos moradores de Šaduppûm eram realizadas de acordo com as dimensões estabelecidas e delimitadas por sua 
capital.  
29 Além das cartas (ELLIS, 1972; GÖTZE, 1958; HUSSEIN, 2009; 2014), podemos citar contratos de adoção, 
contratos de empréstimo, lista de trabalhadores, lista das colheitas, divisão de herança e divisão de propriedade 
(ELLIS, 1972; 1974; 1975; SIMMONS, 1959).  
30 Para Götze, “Tell Harmal foi, pelo menos originalmente, construída para o propósito expresso em seu nome” 
(1958, p. 5, tradução nossa).  
31 Nas cartas 3, 15 e 33, a cidade de Ešnunna apresenta os mesmos sinais cuneiforme eš3-nun-naki. Ešnunna é um 
topônimo listado no RGTC (1980, p. 73-75).  
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punhal de bronze do rei”)32.  

Em outras cartas podemos observar que Šaduppûm também se relacionava com outras 

localidades ao seu redor. Algumas demandas são solicitadas ou enviadas para Adurbalu (carta 

7)33, Dūr-Rīmuš (carta 6)34, Lašabar (carta 7)35, Nērebtum (cartas 30 e 32)36 e para a região do 

rio Tigre (carta 43)37. 

As 50 cartas escolhidas para esse estudo nos permitem identificar características da 

relação entre a administração local e a administração central durante o reino de Ibāl-pî-El II, 

apresentando conteúdos relativos à gestão de fluxos e de bens desse distrito agrícola.  

Para esse recorte, assumimos que a cidade de Šaduppûm, quando território de Ešnunna, 

cumpria o papel de centro administrativo de um distrito agrícola, que conectava, por meio das 

ações da administração local, as demandas de gerência do palácio, símbolo da administração 

central do reino. 

Ao revisitar a bibliografia, podemos entender Šaduppûm ora como território, ora como 

cidade, ora como centro administrativo de um distrito agrícola. Expressar a multiplicidade de 

Šaduppûm é um aporte desse trabalho e seria muito limitante e simplista reduzir Šaduppûm a 

uma dessas terminologias.  

 

3.3 PODER LOCAL E ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM ŠADUPPÛM: OS 

ADMINISTRADORES DAS CARTAS DE TELL HARMAL 

 

De acordo com Van De Mieroop (1997, p. 119), podemos pensar a organização social 

na Mesopotâmia por meio de três níveis: (1) o rei e as instituições públicas que o suportavam, 

(2) o cidadão e (3) os oficiais que regulavam as interações sociais entre esses dois primeiros 

                                            
32 A análise dessa carta foi discutida no capítulo “Correspondência cuneiforme e as diferentes dimensões do 
documento na análise histórica e seus usos para fins didáticos” do livro “Antigas Leituras: Ensino de História”, 
organizado por José Maria Gomes de Souza Neto (UPE-Campos Mata Norte) e Guilherme Moerbeck 
(UERJ/LABERCA/MAE/USP). FATTORI, A.; GONÇALVES, C. (no prelo).  
33 Na carta 7 encontramos os sinais cuneiforme a-du-ur-ba-lu. Adurbalu ou Adurbelum é um topônimo listado no 
RGTC (1980, p. 4).  
34 Na carta 6 encontramos os sinais cuneiforme BAD3.ri-mu-uš. Dūr-Rīmuš é um topônimo listado no RGTC 
(1980, p. 61-62).  
35 Na carta 7 encontramos os sinais cuneiforme la-ša-ba-arki. Lašabar é um topônimo listado no RGTC (1980, p. 
152).  
36 Nas cartas 30 e 32 encontramos, respectivamente, os sinais cuneiformes ne-re-ba-tim e ne-bir-tim. Nērebtum é 
um topônimo listado no RGTC (1980, p. 176-177).  
37 Na carta 43:19, uma das possibilidades de transliteração são os sinais a-di-iq-la-tim, que traduzimos como o rio 
Tigre.  
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grupos.  

O estudo sobre os oficiais não é tarefa simples, de forma que muitas publicações 

concentram-se no significado de algumas instituições em uma realidade muito específica38. A 

dificuldade também existe nos títulos que são encontrados na documentação, na vaga descrição 

das funções desempenhadas por essas figuras e na dificuldade em conectar nomes próprios a 

funções.  

 Devido à natureza de nosso material, cartas administrativas, temos sobretudo 

informações sobre pessoas que realizavam funções ligadas à burocracia pública dentro dessa 

sociedade. Apesar da dificuldade desse quadro, tentaremos nos aproximar da organização social 

de Šaduppûm por meio das cartas intercambiadas entre alguns desses oficiais. Apresentamos 

abaixo o quadro com os remetentes e destinatários das 50 cartas, na maioria das vezes referidos 

pelos seus nomes, algumas vezes pelas suas funções, outras pela instituição que representam 

dentro desse ambiente social.  

Como podemos observar no quadro abaixo (Quadro 1), três nomes destacam-se como 

remetentes e destinatários no conjunto epistolar em análise: Tutub-māgir39 aparece como 

destinatário dezessete vezes; Nanna-mansum aparece quatorze vezes como destinatário e quatro 

vezes como remetente; e Imgur-Sîn aparece três vezes como destinatário e dez vezes como 

remetente. Por meio da análise filológica e contextual, podemos obter algumas indicações sobre 

o lugar dessas pessoas na administração local de Šaduppûm e sobre a relação com a 

administração central de Ešnunnna.  

Esses três administradores fazem parte da alta hierarquia burocrática local e estão em 

frequente contato com a administração central do reino40, desempenhado muitas funções em 

Šaduppûm. Como vimos anteriormente, trata-se de um local que apresenta um grande fluxo de 

                                            
38 Como é o caso do livro sobre Sippar publicado em 1975 por R. Harris. 
39 Quando Götze publicou as 50 cartas em 1958, ele se deparou com o nome próprio ITI-umki-ma-gir e sugeriu, 
baseando-se em outros documentos, que se tratava da mesma pessoa que TU.TU.UB(ki)-ma-gir. Para ele, a grafia 
correta para o nome desse administrador seria Warḫum-māgir (p. 4).  
Em 1970, impulsionado pelas discussões levantadas por Edzard (1963), Gelb (1970, p. 529-530) afirma que a 
grafia correta do nome do destinatário das cartas 14 e 15, interpretado por Götze como ITI-umki-ma-gir, seria, na 
verdade, TUx.TUBki-ma-gir ou DU6-tubki-ma-gir (p. 529-530), grafia frequentemente encontrada para o nome da 
antiga cidade de Tutub (atual Khafaje). Em resumo, para Edzard e Gelb aquilo os sinais ITI-um corresponderiam 
aos sinais DU6.TUB ou TUx.TUB, com valor fonético de tux.tub ou tudx.tub. Optamos, dessa forma, pela leitura do 
nome do administrador como Tutub-māgir, alias, como também faz Ellis (1976, p. 93).  
Saporetti (1998), em seu estudo sobre a epigrafia de Tell Harmal, interpreta o logograma DU6=TUx como o sinal 
459a, TU21; opção de transliteração que utilizamos nas cartas 14 e 15.  
40 A compreensão da função desses administradores foi feita com base na análise das cartas e das propostas de 
Ellis (1976), Götze (1958), Harris (1975), Hussein (2009, p. 23-35) e Saporetti (2002, p. 101-105; 244-245). 
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pessoas e bens, assim como de animais e grãos, principalmente de bois e de cevada. 

Exploraremos, a seguir, um pouco mais do papel de cada uma dessas pessoas dentro dessa 

dinâmica.  

 
Quadro 1 – Destinatários e remetentes das cartas 

 

CARTAS 
NÚMERO DO 

TABLETE DESTINATÁRIO REMETENTE 
1 IM 51503 šatammū-contadores Nanna-mansum 
2 IM 51305 šībūtum-anciãos Ṭarīdum-oficial 
3 IM 51311 šībūtum-anciãos Ṭarīdum-oficial 
4 IM 51312 šībūtum-anciãos Ṭarīdum-oficial 
5 IM 51251 Tutub-māgir bēlum-senhor (rei) 
6 IM 51365 Tutub-māgir bēlum-senhor (rei) 
7 IM 51184 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
8 IM 51186 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
9 IM 51189 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
10 IM 51192 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
11 IM 51197 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
12 IM 51226 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
13 IM 51310 Tutub-māgir Imgur-Sîn 
14 IM 51234 Tutub-māgir Nanna-mansum 
15 IM 51235 Tutub-māgir Nanna-mansum 
16 IM 51198 Tutub-māgir Kubbutum 
17 IM 51237 Tutub-māgir Ušareš-hentil e Bēlšunu 
18 IM 51238 Tutub-māgir Apil-kūbi 
19 IM 51238 B Tutub-māgir Abuwaqar 
20 IM 51240 Tutub-māgir Rīm-Adad 
21 IM 51376 Tutub-māgir Awī-ili 
22 IM 51113 Nanna-mansum bēlum-senhor 
23 IM 51053 Nanna-mansum Imgur-Sîn 
24 IM 51046 Nanna-mansum Ipquša 
25 IM 51047 Nanna-mansum Mār-ishtar 
26 IM 51048 Nanna-mansum Aya-abāš 
27 IM 51062 Nanna-mansum Tappũm-wēdī 
28 IM 51105 Nanna-mansum Nabi-ilišu 
29 IM 51108 Nanna-mansum Šumrustum 
30 IM 51110 Nanna-mansum Rīš-šmaš 
31 IM 51111 Nanna-mansum Ṭarīdum 
32 IM 51112 Nanna-mansum Iddin-Sĩn 
33 IM 51154 Nanna-mansum Nanna-x 
34 IM 51155 Nanna-mansum Munānum 
35 IM 51156 Nanna-mansum Samas-tappe-wdim 
36 IM 51180 Imgur-Sîn Aḫi-maraṣ 
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37 IM 51194 Imgur-Sîn Nūr-tišpak e Šinrīš 
38 IM 51382 Imgur-Sîn Imgurum 
39 IM 51049 Awīlum Nanna-mansum 
40 IM 51321 Sīsī Imgur-Sîn 
41 IM 51182 Qīs-tišpak Imgur-Sîn 
42 IM 51260 bēlum-senhor Bēlānum 
43 IM 51193 Adā Apil-ilišu 
44 IM 51294 Nannatum Daduša e Šima-aḫatī 
45 IM 51229 Nannatum e Šēlebum Rīm-Adad 
46 IM 51114 Nannai Kalūmum 
47 IM 51585 Uzalum Adad-abum 
48 IM 51270 Uṣiya Nawiram-šarur 
49 IM 51490 Mār-ištar Warad-sîn 
50 IM 51272 X (Warad)-šamaš 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 
 

Na carta número 1, Tutub-māgir é referido como o šakanakkum-governador41 de 

Šaduppûm: “Para Tutub-māgir, o šakanakkum-governador de Šaduppûm”42. Nas cartas 5 e 6, 

ele recebe instruções específicas do rei Ibāl-pî-El II. Nesse contexto, podemos evidenciar que 

ele era o representante do rei na cidade de Šaduppûm e nos distritos agrícolas que administrava, 

sendo responsável por tomar decisões relativas a “construção de obras públicas, questões 

judiciais, gestão dos recursos hídricos, agrícolas, do gado, recrutamento de trabalhadores, 

supervisão de transação de bens que entram e saem da cidade” (VIAGGIO, 2004, p. 29, 

tradução nossa). Designado como servo do rei, como mostra o selo cilíndrico “Tutub-māgir, 

filho de Imgur-Sîn, servo de Ibāl-pî-El II”43 (HUSSEIN, 2009, p. 27), ele contava com uma 

equipe de administradores para gerir, principalmente, as questões agrícolas44. 

Outra evidência da sua trajetória administrativa no contexto ešnunniano é a carta 17, 

que parece ter sido escrita em um tempo anterior à sua nomeação como governador e que 

                                            
41 Alguns autores defendem que o título GIR3.NITA2 designava um governador local em contextos específicos, 
como é o caso de Šaduppûm na região do Diyala (DE BOER, 2014, p. 180; STOL, 1976, p. 82). Nas nossas cartas, 
Tutub-māgir representa o šakanakkum de Šaduppûm, já que assumimos que o logograma GIR3.NITA2 é 
correspondente ao acadiano šakanakkum nesse contexto. De acordo com o CAD (Š.1, p. 170), o šakanakkum 
representava uma autoridade administrativa, um governador.  
42 “ana Tutub-māgir, šakanak Šaduppêm”.  
43 “Tutub-māgir mār Imgur-Sîn warad Ibāl-pî-El II”. Além de colocar Tutub-māgir na posição de servo de um rei 
específico, Ibāl-pî-El II, esse selo nos permite supor que existia uma relação de parentesco entre Tutub-māgir e 
Imgur-Sîn, apesar de a expressão “filho de” indicar uma relação de sujeição.  
44 Podemos citar, como exemplo, seu testemunho em um contrato de empréstimo de cevada (IM 51458) (ELLIS, 
1976, p. 93), a responsabilidade no envio de vacas para o palácio (carta 6), demanda de grãos (cartas 8, 11 e 12), 
de animais (cartas 7, 9 e 18), cuidados específicos com as terras agrícolas e a organização desse sistema (cartas 9, 
10, 13, 14, 15 e 16). 
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descreve uma situação em que o rei nomeou Tutub-māgir como rabiānum de Šaduppûm. 

Morfologicamente, o termo acadiano rabiānum aproxima-se do sentido de “um grande homem” 

(SERI, 2006, p. 52). De acordo com os dicionários, o termo é empregado para determinar uma 

autoridade local, assemelhando-se ao prefeito da cidade (AHw, p. 934-935; CAD R, p. 17; 

CDA, p. 294). Outros autores identificam no termo uma função administrativa ligada a questões 

econômicas e sociais, um líder local (HARRIS, 1975, p. 60; SERI, 2006, p. 94-96). Além disso, 

sua posição social é notadamente elevada já que é tratado como awīlum na carta 9. 

Conhecemos a organização social mesopotâmica do segundo milênio por meio dos 

códigos de leis (DIAKONOFF, 1971, p. 25). O conjunto de Leis de Ešnunna é o primeiro a 

mencionar os três substratos sociais awīlum, muškēnum e wardum lado a lado (ROCHE, 2008, 

p. 262), também observados no Código de Hamurabi (ROTH, 1995). Como explica von Dassow 

(2011, p. 213), os termos acadianos awīlum (homem) e muškēnum (sujeito) denotavam 

“cidadão”. Em termos de liberdade, o awīlum é o “[...] homem autônomo, que possui autoridade 

sobre si mesmo e seu próprio domínio [...]. Ambos termos contrastam com wardum, ‘servo’ ou 

‘escravo’ [...]” (tradução nossa). 

Essa divisão em categorias é relativa e se considerarmos dessa forma  

 
[...] todos os reis são awīlû (plural), e em relação com um rei, qualquer homem 
que não seja rei pode ser denotado wardum, ‘servo’, enquanto a população do 
domínio do rei é muškēnum, ‘sujeito’. Em relação uns aos outros, entretanto, 
todos os sujeitos livres do reino que possuíam direitos livre de ônus sobre suas 
unidades domésticas eram awīlû, ‘homens’ (VON DASSOW, 2011, p. 213, 
tradução nossa).  

 

Como podemos observar, o awīlum tem um status superior, ele exerce a autoridade, 

enquanto o muškēnum está subordinado a essa autoridade (VON DASSOW, 2011, p. 215). 

Nessa dissertação manteremos os termos awīlum e muškēnum sem tradução.  

Na sequência, apresentamos Nanna-mansum. Sabemos que é subordinado a Tutub-

māgir45, mas não sabemos precisamente que função ocupava na administração, já que não temos 

evidências textuais que explicitem essa informação. Alguns detalhes na documentação e traços 

da organização administrativa de outros locais podem nos ajudar a compreender melhor sua 

função.  

                                            
45 Na carta 39, podemos assumir que o destinatário, designado como awīlum, é Tutub-māgir. Nesse sentido, Nanna-
mansum seria subordinado ao šakanakkum. 
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Podemos afirmar que Nanna-mansum46 era o administrador que lidava com as demandas 

públicas e o cumprimento das leis, principalmente cuidando de reclamações e cobranças das 

pessoas de Šaduppûm. Nanna-mansum encontra-se em contato direto com a maior autoridade 

do reino, Ibāl-pî-El II.  Na carta 1 faz menção a uma mensagem que recebeu do rei, em que este 

lhe pedira para que tomasse providências em relação à administração da cidade após a morte 

do šakanakkum; a carta 22, escrita pelo rei, pede a Nanna-mansum que tome providências 

relacionadas a um evento religioso. Em outras cartas que Nanna-mansum envia para Tutub-

māgir, como por exemplo as cartas 14 e 15, ele parece cobrar atitudes do governador e 

condiciona o cumprimento das demandas à execução dessas ações. Em relação às leis, podemos 

citar como exemplo a carta 28, que lida com pessoas da cidade que devem ser julgadas. Todas 

as referências a muškēnum ocorrem nas cartas de ou para ele47. Götze (1958, p. 7) sugere que 

Nanna-mansum representava a figura do šāpirum-supervisor48.  

O terceiro administrador, Imgur-Sîn49, parece estar conectado diretamente à 

administração das terras agrícolas.  

Em três documentos publicados por Ellis (1972, p. 44; p. 59), a saber IM 51388, IM 

51534 e IM 51364, Imgur-Sîn aparece como o SAG.DU5, logograma para šassukkum-o que 

registra as terras50, pessoa responsável pela administração das terras e dos grãos. Suas ações 

descritas nas cartas parecem adequadas ao papel que lhe é atribuído, mostrando seu grande 

envolvimento com a distribuição e alocação das terras do palácio. Seu papel como 

administrador será retomado no próximo tópico, mas como exemplo podemos destacar as cartas 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 e 40, das quais é o remetente e cobra cevada, bois de arado, informações 

relativas à situação dos campos e taxas relativas à produção de grãos. 

Esses três administradores são os mais visíveis na nossa documentação. São 

                                            
46 Existem duas referências de parentesco para esse administrador. A primeira, defendida por Saporetti (2002, p. 
255), afirma que Nanna-mansum é filho de Nūr-Libbi. Hussein (2009, p. 30-31), apresenta documentos que 
colocam Nanna-mansum na posição de filho de Damqānum, mas admite a outra possibilidade e considera que 
ambas referências podem se tratar da mesma pessoa.  
47 Cartas 22 e 27, e cartas não publicadas IM 51543 e IM 52566 (GÖTZE, 1958, p. 12).  
48 De acordo com o CAD (Š.1, p. 453), šāpirum é um termo acadiano que se refere a supervisor, alguém que 
demanda as instruções e é responsável por pessoas, propriedades, trabalhadores etc.  
49 O selo cilíndrico IM 52179 com os dizeres “Imgur-Sîn, filho de Sîn-Erībam, servo de Ibāl-pî-El II”, nos mostra 
que era um funcionário da administração de Ibāl-pî-El II e estabelece uma relação de parentesco com Sîn-Erībam. 
De acordo com outro documento (IM 52623), seu pai também foi funcionário de Šaduppûm e servo do rei Daduša, 
pai de Ibāl-pî-El II. (HUSSEIN, 2009, p. 31; SAPORETTI, 2002, p. 155). 
50 De acordo com o CAD (Š.2, p. 145), šassukkum é um termo acadiano que se refere à pessoa que registra as 
terras. Para Ellis (1972, p. 93), o šassukkum representa a administração na questão dos campos.  
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responsáveis por programar as formas e o tempo do trabalho estatal, por gerir os fluxos de bens 

e informações advindos dos distritos que controlavam. Entretanto, não podemos deixar de notar 

que valiam da colaboração de outros oficiais com competências específicas – dos quais muitas 

vezes não sabemos as funções ou sabemos apenas as funções e não temos os nomes 

relacionados a elas – que interagiam para o funcionamento dessa organização administrativa 

local complexa. A administração local agia em função da grande obra real e conectava-se às 

demandas da administração central representada pelo palácio em Ešnunna.  

Outro oficial que está claramente conectado às demandas da administração central é o 

Ṭarīdum51, que aparece nas cartas quatro vezes. Em três cartas (cartas 2, 3 e 4) dirige-se aos 

šībūtum-anciãos da cidade, na quarta carta escreve para Nanna-mansum (carta 31). Nos três 

primeiros documentos retoma acordos que realizou com os anciãos sobre o envio de jovens 

para o palácio e sobre o compromisso que assumiu com Šaduppûm. Na carta destinada a Nanna-

mansum, cobra uma obrigação devida ao palácio. Observamos sua conexão direta com o rei de 

Ešnunna e as suas ações que o colocavam na posição de mediador entre o palácio e a cidade.  

Já os šībūtum52-anciãos da cidade representavam uma importante instituição53 a serviço 

dos cidadãos e um dos mais influentes poderes locais de Šaduppûm, exercendo papel de 

destaque até a chegada de Hamurabi (HARRIS, 1975, p. 59; SERI, 2006, p. 47; VAN DE 

MIEROOP, 1997, p. 126). Como vimos no parágrafo anterior, por meio dessas três cartas 

notamos que estão em contato direto com o representante do rei, Ṭarīdum, e exerciam papel 

importante na organização da cidade. Agiam como autoridade legal representando a cidade 

frente ao palácio: intermediaram o envio de jovens para a capital (carta 2) e demonstraram 

autoridade na tomada de decisões sobre o destino administrativo de Šaduppûm (cartas 3 e 4). 

Na carta 39, Nanna-mansum retoma uma mensagem que recebeu dos anciãos que cobram pelo 

envio de cevada e óleo de gergelim e se colocam à disposição da cidade durante a colheita.  

Alguns nomes como Belšunu, Erībam e Rīm-Adad aparecem mais de uma vez na 

documentação, diretamente conectados a Tutub-māgir, Nanna-mansum e Imgur-Sîn, 

                                            
51 Nos dicionários (CAD Ṭ, p. 61), ṭarīdum é a palavra acadiana para exilado, fugitivo, e também ocorre em alguns 
documentos como referência a nome próprio. Tanto Götze (1958, p. 18), quanto Hussein (2009, p. 35) concordam 
que nessa documentação trata-se de um oficial em conexão direta com o rei. Optamos por considerar Ṭarīdum 
como o nome próprio desse oficial.   
52 Não podemos afirmar se a escolha dessas figuras estava conectada, de alguma forma, com a faixa etária; 
ressaltamos apenas que o substantivo šībūtum deriva do verbo šiābum, torna-se velho (CAD Š.1, p. 19).  
53 Viaggio (2004, p. 29) afirma que o chefe da assembleia dos anciãos era o šakanakkum. Não temos indícios dessa 
informação na documentação analisada nessa dissertação.  
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solicitando provisões, participando do cultivo, cuidado e distribuição dos campos. Suas funções 

não são explicitamente descritas.  

Apil-kūbi, por sua vez, é um šatammum. Nas cartas 7 e 11, Imgur-Sîn entrega uma 

ovelha e pede provisões “para Apil-kūbi, o šatammum”, que está servindo com ele. Ele aparece 

como interlocutor apenas na carta 18 e envia uma mensagem para Tutub-māgir pedindo para 

que ele seja gentil com o pastor do rebanho do palácio. A função de šatammum também aparece 

em outras cartas. Na carta 1, os šatammū são destinatários de uma carta de Nanna-mansum a 

respeito do destino dos bois de arado da cidade e da obrigação que deve ser paga ao palácio. 

Na carta 25, Nanna-mansum deve encaminhar uma mensagem para o chefe dos šatammū.  

De acordo com o CAD (Š.2, p. 185-192), no período paleobabilônico o termo šatammum 

está conectado a uma espécie de contador, geralmente atuando em grupos. Gallery (1980, p. 1-

2) descreve que a natureza da função desses oficiais administrativos é objeto de debate, mas 

eles aparecem atuando no cálculo, medida e registro de vários tipos de rendimentos e receitas, 

aproximando-se do que chamamos hoje de “contador”.  

Também conhecemos as funções desempenhadas por Ibni-Tišpak, que é o šangûm-chefe 

do templo de Bēl-gašer54 e deve receber 18 gan2 de campo55 e água para irrigá-lo (cartas 45 e 

48); por Bēl-litēr, sukkulum lāsimum-mensageiro expresso que levou uma mensagem do rei 

para Nanna-mansum; e Ḫazirum, rē’ûm-pastor do rebanho do palácio que está com os bois de 

Apil-kūbi (carta 18). Outras funções também aparecem nas cartas, mas não sabemos quem as 

desempenha, como é o caso, na carta 1, do kagurrûm-funcionário encarregado do depósito de 

grão e do kullizum-pessoa que cuida dos bois de arado.  

Apresentamos, aqui, um breve estudo sobre pessoas, funções e instituições que ocorrem 

nas cartas, compunham a burocracia ešnunniana e agiam na comunicação entre a administração 

central e a rede de domínios sobre seu controle. Por meio desse conjunto epistolar não é possível 

obter um panorama completo da organização social de Šaduppûm56. Nesse cenário, 

administradores valiam-se da comunicação epistolar como ferramenta para gerir fluxos de bens, 

pessoas e informações. Esboçar essa estrutura administrativa permite, de certa forma, nos 

                                            
54 Na carta 45, sua função é designada pelo logograma SANGA, correspondente do acadiano šangûm. Sabemos 
que é o chefe do templo principal da cidade por meio do documento YBC 11167 publicado por Simmons em 1978. 
55 Aproximadamente 64.800 m2 de campo.  
56 Por exemplo, podemos afirmar que a estrutura burocrática agia para “aumentar a capacidade política e 
econômica do reino” (HARRIS, 1975, p. 38). Entretanto, pouco sabemos sobre a exata relação entre poder local e 
templo. O templo de Ešnunna não é citado nas cartas, apenas o chefe do templo de Bēl-gašer aparece em dois 
documentos sobre um campo que deve ser lhe entregue.  
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aproximar do meio social em que as correspondências eram intercambiadas. 

 

3.4. TERRAS E CONTROLE LOCAL: ORGANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM ŠADUPPÛM 

 

Os estudos de economia mesopotâmica são feitos com base em documentos produzidos 

por instituições específicas e concentram-se em certas áreas e períodos, principalmente a 

respeito de questões referentes à propriedade das terras chamadas de privadas e a relação entre 

essas terras e o controle institucional (ELLIS, 1976, p. 3). Não pretendemos realizar neste tópico 

uma ampla discussão da história e da produção historiográfica da natureza econômica 

mesopotâmica no segundo milênio57 ou da apropriação doméstica do espaço58. Apresentaremos 

algumas questões sobre a organização das terras da administração central controladas pela 

administração local, questões que podem ser exploradas no nosso corpus epistolar.  

Dentro da dinâmica do poder local, destacamos, anteriormente, os principais 

personagens apresentados em nossa documentação, administradores que detinham a gerência 

de pessoas e de bens nesse contexto e que estavam ligados às demandas da capital do reino, 

principalmente ocupados com questões conectadas às terras. Nesse momento destacamos 

Imgur-Sîn que, como vimos acima, era um administrador que desempenhava, provavelmente, 

o papel de šassukkum, “o que registra a terra”, e estava em contato direto com as terras dos 

distritos agrícolas administrados por Šaduppûm. Além disso, discutiremos algumas cartas que 

levantam questões sobre o controle e gerência das terras, além de outras que trazem os termos 

biltum, šibšum, nēbeḫum e isiktum, termos que estão ligados aos aspectos operacionais desse 

sistema agrícola.  

Apesar de ser pobre em recursos minerais, a Mesopotâmia possui amplo potencial 

agrícola. As terras irrigadas eram, geralmente, utilizadas de duas formas distintas: como 

pomares, caracterizados pela localização mais próxima dos rios; e como campos cerealíferos, 

                                            
57 A respeito das abordagens sobre a natureza econômica da Mesopotâmia e as discussões sobre os referenciais 
teóricos, C.f.: GELB, 1969, p. 137-154; LIVERANI, 1976; 1984, p. 33-44; 2005, p. 49; POLANYI, 2000, p. 62-
76; REDE, 1996b, p. 109-134; 2007a, p. 80-86; 2007b, p. 71-102; SNELL, 1997, p. 05; p. 146-147; VAN DE 
MIEROOP, 1999, p. 112. 
58 Autores como Liverani (2016, p. 281-284), Rede (2007a) e Stone (1997, p. 229-235) evidenciaram a importância 
do núcleo familiar na apropriação do espaço dentro da dinâmica do segundo milênio. Infelizmente, os aspectos 
mais íntimos das relações familiares são expressos de forma oblíqua nos documentos (STONE, 1997, p. 229), 
tendo como principal fonte os contratos de herança e os documentos de transações imobiliárias (REDE, 2007a, p. 
97). Esses aspectos não serão discutidos em nosso texto, principalmente pelo fato de nossa documentação não 
permitir tal abordagem.  
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principalmente de cevada, próximos às áreas de lençol freático salino (STONE, 2005, p.  142). 

Nesse sentido, a organização do sistema agrícola na antiga Mesopotâmia funcionava 

pincipalmente sob a gestão das grandes instituições (STONE, 2005, p.  143), e essas instituições 

centrais dependiam da gestão local para serem bem-sucedidas.   

Como vimos anteriormente, durante o segundo milênio o palácio comporta-se como a 

estrutura centralizadora do reino. A administração palaciana das terras aráveis e a obtenção dos 

seus benefícios, um dos assuntos de maior interesse dos reis, se dava de diversas formas. Mesmo 

sem referência direta ao palácio ou à autoridade real muitos documentos, como nas 50 cartas, 

nos permitem identificar funcionários a serviço da administração do reino (YOFFEE, 1975, p. 

46).  

No período paleobabilônico, os estudos e publicações sobre as questões da 

administração agrícola concentram-se na primeira dinastia babilônica, sobretudo no período de 

domínio e expansão de Hamurabi no sul da Mesopotâmia. A administração das terras cultivadas 

e da colheita produzida envolvia também providências para a remuneração para os diferentes 

trabalhadores a serviço do estado. Para compreender um pouco melhor essa dinâmica de 

controle e produção, podemos pensar as terras do estado a partir da divisão em terras biltum, 

terras ilkum e as terras de reserva que eram incorporadas a um dos outros dois casos (ELLIS, 

1976, p. 10-12; REDE, 1996b, p. 114; YOKOYAMA, 1994, p. 109-111).  

O sistema biltum se referia às terras “sob o controle produtivo do palácio” (REDE, 

1996b, p. 114). Elas estavam em posse do estado e eram administradas por oficiais. O seu 

cultivo era realizado por trabalhadores estatais de baixo ranqueamento e a colheita era destinada 

ao estado após a dedução dos custos de produção. A receita das terras biltum era em grande 

parte das vezes cevada (ELLIS, 1976, p. 12-13; p. 26-27; YOKOYAMA, 1994, p. 58; p. 111).  

O sistema ilkum, por sua vez, compreendia “as terras distribuídas pelo rei aos seus 

servidores” (REDE, 1996b, p. 114). No CAD, o termo significa o serviço que um indivíduo 

desempenha para o estado, que, por extensão, também vai ser aplicado à terra assegurada em 

retorno por esse serviço (I-J, p. 73-81). As terras ilkum podiam ser trabalhadas de duas formas: 

(1) asseguradas a beneficiários individuais que poderiam trabalhar nessas terras. Os 

beneficiários teriam direito a colheita; (2) as terras do beneficiário eram administradas por um 

cultivador via contratos de aluguel e trabalhada por pessoas do estado. Nesse caso, o 

beneficiário divide parte da produção com o cultivador e o cultivador divide sua parte com o 

estado após as deduções dos custos de produção (ELLIS, 1976, p. 12-13).  
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As administrações central e local estavam diretamente envolvidas na produção agrícola, 

fosse na administração das terras biltum, fosse no recolhimento de receita das terras ilkum 

atribuídas sob várias circunstâncias (YOFFEE, 1975, p. 45-46). A partir disso podemos 

compreender a preocupação do palácio com a administração e produtividade das terras férteis, 

já que, sem a gestão adequada desse amplo domínio, a agricultura fica impossibilitada 

(BOUZON, 1986, p. 31; STONE, 2005, p. 141-142).  

O sucesso de Ešnunna dependia diretamente do funcionamento eficiente da 

administração local (EYRE, 1995, p. 187). Não é possível afirmar se na região do Diyala o 

sistema de administração agrícola funcionava nos mesmo moldes que o sistema aplicado por 

Hamurabi, o chamado sistema biltum. Em seu livro Agriculture and the State in Ancient 

Mesopotamia, Maria DeJong Ellis (1976, p. 160; p. 168) ensaia a possibilidade de comparar o 

sistema biltum com o que ela chama de sistema šibšum, provável sistema de organização 

agrícola que vigorava na região do Diyala durante o período paleobabilônico, incluindo o 

reinado de Ibāl-pî-El II em Ešnunna, contexto dessas cartas59. Sua justificativa para tal é que 

não é um termo usado apenas em aspectos descritivos de um pagamento ou taxa, mas que 

também “designa aspectos operativos em um grande sistema orientado para a produção de 

receita agrícola e excedentes para o uso do estado” (ELLIS, 1976, p. 160, tradução nossa). De 

toda forma, as questões relativas à administração das terras e o seu controle no reino de Ešnunna 

são difíceis de ser amplamente compreendidas por meio do nosso conjunto epistolar.  

Em algumas das cartas, os termos A.ŠA3, A.GAR3 āllim e šukussum sinalizam a 

presença de assuntos ligados às terras. De forma breve, apresentaremos a seguir esses 

documentos que abordam questões relacionadas ao controle das terras.  

Ellis (1976, p. 168-169) chama a atenção para uma carta não publicada, a carta IM 51633 

que tem como destinatário Imgur-Sîn, o šassukum de Šaduppûm: 

 
[...] 4Com relação ao campo que você assegurou para mim, 5,6assim você disse: 
“O campo eu mesmo cultivarei”. 7,8,9Se você vai cultivar o campo, cultive. Se 
você não vai cultivar, não o deixe em pousio. 10Para aquele que têm bois 11dê 
o campo e 12deixe-o fazer o cultivo e 13,14se não houver semente de cevada, eu 
mesmo a semente de cevada 15posso providenciar. (Carta IM 51633, linhas 4 
a 15, publicada em ELLIS, 1976, p. 169, tradução nossa). 

                                            
59 A autora fala em documentos inéditos e novas edições de documentos já publicados do sítio de Tell Harmal, 
entre eles nossas cartas, que permitiriam trabalhar com questões sobre organização econômica e social de 
Šaduppûm (ELLIS, 1976, p. 168). Infelizmente esse o trabalho nunca foi publicado e o acesso à essa documentação 
não foi possível. 
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 Ao apresentar a tradução do texto desse documento, a autora destaca cinco aspectos em 

relação às terras gerenciadas por esse administrador: (1) as terras sob o controle da 

administração de Šaduppûm podiam ser atribuídas, (2) elas eram atribuídas por Imgur-Sîn, (3) 

essas terras podiam ser cultivadas por ele ou ele poderia administrar o cultivo, (4) o cultivo 

poderia ser entregue a terceiros e (5) um cultivador em potencial deveria ter bois em sua posse 

(p. 169). 

As cartas 9, 10, 16, 36 e 38 trazem a figura de Imgur-Sîn como remetente, destinatário 

ou responsável por algum assunto tratado no documento. Como vimos, esse administrador 

realiza uma função fundamental no controle das terras agrícolas e aparece nesses documentos 

diretamente ligado a essas demandas. Na carta 9, solicita que uma bezerra embridada seja 

levada para o campo aberto da charrua (A.GAR3 āllim). Nas cartas 10, 36 e 38 pede informações 

sobre o estado de irrigação de terras, solicita o envio de homens para trabalho e que Imgur-Sîn 

tome providências sobre a posse das terras60. Na carta 16 Imgur-Sîn está envolvido em um 

conflito sobre o destino da receita de um campo que parece ser um campo šibšum. Em outras 

duas cartas não publicadas, IM 51269 e IM 51633, o administrador deve assegurar o campo 

para uma terceira pessoa (ELLIS, 1976, p. 94; p. 169). 

Nanna-mansum, outro administrador de Šaduppûm, aparece como remetente da carta 

14, solicitando que o gergelim das terras do palácio (A.ŠA3 E2.GAL) seja providenciado.  

Nas cartas 20 e 45, Rīm-Adad, um possível funcionário do palácio, aparece como 

remetente e está em contato direto com a administração local de Šaduppûm. Na carta 20, escreve 

a mando do palácio para que Tutub-māgir, o governador de Šaduppûm, envie água para irrigar 

as terras de subsistência (šukussum61) que estão sendo cultivadas por três homens (awīlû) a 

serviço de um oficial (šandabakkum), o provável beneficiário. Na carta 45, solicita que seja 

dada uma quantidade específica de campo (A.ŠA3) ao chefe do templo (šabrûm) de Šaduppûm,  

assunto retomado na carta 48, em que outro remetente solicita o envio de água para o campo do 

šabrûm. O destinatário e remetente da carta 46 não se repete no nosso conjunto epistolar. Nesse 

documento, o campo (A.ŠA3) do remetente foi tomado por uma terceira pessoa ou a 

                                            
60 Nas cartas 10, 36 e 38 as terras são designadas pelo logograma A.ŠA3, correspondente à palavra acadiana para 
campo eqlum. 
61 O termo šukussum, de acordo com o CAD (Š.3, .235), designa terras de subsistência. Elas usualmente eram 
asseguradas em retorno por algum serviço.  
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responsabilidade do campo foi passada para outra pessoa. Infelizmente a carta está danificada 

para que se possa compreender as ações que serão realizadas sobre o assunto.  

Os aspectos da gerência das terras, que aparecem na carta IM 51633 publicada por Ellis 

(1976, p. 169) e nas cartas destacadas acima, nos permitem afirmar que a administração do 

reino, representada por pessoas ligadas diretamente ao palácio ou por pessoas que representam 

a administração local de Šaduppûm, ocupava-se do controle dessas terras seja as cultivando, 

seja as atribuindo, supervisionando ou fornecendo subsídios para o cultivo delas.  

Para além dessas demandas, os termos específicos biltum, nēbeḫum, šibšum e isiktum 

são trazidos pela nossa documentação. Tendo em vista a breve discussão sobre a organização 

administrativa dessa cidade e sua possível relação com a capital, apresentaremos algumas 

considerações sobre esses termos.  

biltum é um termo de larga aplicação na esfera administrativa mesopotâmica. O CAD 

(B, p. 229-236) explora as possibilidades de uso do termo, dentre os quais destacamos os 

verbetes que evidenciam a sua aplicação como rendimento de um campo; taxa paga ao rei ou 

aluguel pago ao locador de um campo; e tributo62. Ellis63 (1976, p. 6) afirma que no período 

paleobabilônico ele é aplicado em contextos em que há o interesse da autoridade central em 

assuntos agrícolas. O termo aparece três vezes em uma das cartas, a carta 1, como uma demanda 

do palácio. Nessa carta, entre outros assuntos, um dos administradores de Šaduppûm, Nanna-

mansum, retoma a mensagem enviada pelo rei. A biltum-taxa do palácio não deve ser 

negligenciado e a biltum-taxa devida, que está atrasada, deve ser paga em cinco dias.  

O outro termo acadiano, šibšum64, aparece como assunto central da carta 16 e é 

amplamente atestado no período paleobabilônico nas áreas de Larsa65, Ešnunna, Mari66 e Tell 

al-Rimāh67. Refere-se a um pagamento coletado em produção agrícola, especificamente grãos, 

                                            
62 Sasson (2015, p. 52-53) evidencia a aplicação do termo biltum nas Cartas de Mari como um pagamento na forma 
de tributo.  
63 Nesse estudo a autora concentra-se na análise de documentos em que biltum é o termo que desgina o pagamento 
a um indivíduo pelo aluguel de um campo (ELLIS, 1976, p. 56-60).  
64 O termo šibšum deriva da forma verbal šabāšum, coletar (CAD E, p. 185). A forma logogrâmica, atestada em 
documentos pré-sargônicos, seria ŠU.KAD5/PEŠ6 (GELB, 1957, p. 283). 
65 Encontramos referência tanto do verbo šabāšum, quanto do substantivo šibšum em três documentos de Larsa: 
TCL 1090, TCL 1757 e Boyer Contribution 139 (ELLIS, 1976, p. 92). 
66 Em Mari a prática de coletar šibšum é atestada em diversos textos econômicos, uma carta (ARM 317) e textos 
administrativos (ARMT 11 42, ARMT 11 184 e ARMT 12 104). Para Ellis (1976, p. 100-104), ele era coletado 
em forma de trigo e cevada após a colheita e entregue para o palácio. 
67 O termo é atestado em quatro documentos, sendo um contrato em formato de carta (TR 4922), uma lista de 
quantidades medidas (TR 4951) e duas fórmulas (TR 4974 e TR 4975) (ELLIS, 1976, p. 104-105). O nome antigo 
do sítio arqueológico de Tell al-Rimāh é objeto de discussão. Os nomes em questão são Qaṭṭara e Karanā. Sobre 
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em conexão com terras específicas e operando em esfera administrativa (CDA, p. 370; CAD, 

Š.2, p. 383-386; ELLIS, 1976, p. 86; GÖTZE, 1958, p. 39; SASSON, 2015, p. 58).  

No contexto do reino de Ešnunna, o montante expressivo de fontes foi exumado de Tell 

Harmal. Temos notícia de apenas uma carta (A7695) não publicada de Tell Khafaje68.  Além 

da carta 16 (IM 51198), outros documentos econômicos foram publicados por Ellis (1972)69, 

especificamente dez deles tratam do šibšum (1972, p. 43) e ele é, na maioria das vezes, coletado 

em gergelim para a administração. Em outro texto (IM 51175) mencionado por Götze (1958, p. 

39) e Ellis (1976, p. 99), o šibšum aparece como uma importante fonte de renda que beneficia 

o templo (šibšum E2.GAL). Em uma carta (IM 51269) mencianada por Ellis (1976, p. 94), 

Imgur-Sîn, o destinatário, deve assegurar o campo para uma terceira pessoa e certificar-se que 

o šibšum será providenciado. Nesse caso, a taxa favorece outro beneficiário de terras (GÖTZE, 

1958, p. 39).  

Imgur-Sîn também aparece na carta 16. Kubbutum, o remetente, escreve para Tutub-

māgir a respeito de uma fala de Imgur-Sîn à pessoa que está cultivando suas terras. Imgur-Sîn 

pede para que o šibšum-taxa do grão devido do campo não seja entregue a Kubbutum. A carta 

nos leva a pensar que o šibšum está detido. Uma parte da carta está danificada, mas trata de um 

juramento que Kubbutum fez ao rei. Podemos pensar que o remetente é beneficiário de uma 

terra do palácio, mas a terra está sendo cultivada por terceiros. Nesse sentido, uma parte da 

produção seria destinada à administração, representada por Imgur-Sîn. 

Observando a documentação discutida acima, em Šaduppûm essa taxa de grão devido 

podia ser destinada (1) a um indivíduo particular, (2) a um representante do palácio ou da 

administração70 e (3) ao templo. Sobre o local da coleta temos poucas informações71, mas 

podemos afirmar que o pagamento e a coleta dessa taxa estavam conectados com a posse ou o 

                                            
esse debate ver o artigo Le nom antique de Tell Rimāh, de Dominique Charpin e Jean-Marie Durand (1987, p. 125-
146).  
68 Ellis, (1976, p. 91) sugere que as linhas 8 e 9 da carta sejam traduzidas como “ele impôs os šibšum do palácio 
(šibšum E2.GAL) sobre mim”.  
69 Esses documentos, em sua maioria cartas e documentos de natureza econômica, foram estudados por A. Götze, 
mas nunca foram publicados pelo autor. Maria DeJong Ellis publicou a cópia de 74 tabletes de Tell Harmal em 
1972, entre eles 10 textos econômicos que tratam especificamente do šibšum. Além desses dez tabletes, apresentou 
outros sete documentos que fazem menção ao šibšum em seu livro publicado em 1976 (p. 90-100), inclusive uma 
carta inédita (IM 51269) e outros seis documentos de natureza econômica.  
70 Alguns dos textos econômicos publicados por Ellis (1972) descrevem o šibšum como “o que foi trazido para a 
casa” (ša a-na E2 ib-ba-ab-lu). Assumimos que a “casa” se refere à administração local/central. 
71 Nos textos econômicos publicados por Ellis (1972) o šibšum é recolhido de indivíduos, campos, destritos 
agrícolas e locais de debulha.  
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direito de cultivar a terra (ELLIS, 1976, p. 108).  

O próximo termo que iremos abordar nessa seção e que aparece apenas na carta 31 é o 

termo isiktum72. De acordo com o CAD (I-J, p. 190-192) e o CDA (p. 131), o termo pode ser 

compreendido como uma obrigação, um dever, uma tarefa; deriva do verbo esēḫum, atribuir 

(campos) e está conectado ao substantivo masculino para lote, isqum (CAD I-J, p. 198). Para 

Götze (1958, p. 57), denota um serviço prestado por pessoas em condições sociais inferiores 

aos seus superiores73. Ellis (1976, p. 15), em nota de rodapé (número 20), chama a atenção para 

as Cartas de Hamurabi74. Nesses documentos o termo seria usado especificamente como um 

aviso ou certificação de atribuição, enquanto em outros contextos significaria, em termos mais 

gerais, uma tarefa. Optamos por compreender o termo como “obrigação”.  

No nosso documento, o remetente é um funcionário do palácio, Ṭarīdum, e o 

destinatário é um dos administradores de Šaduppûm, Nanna-mansum. O assunto principal é o 

isiktum do palácio, que é recolhido anualmente e deve ser providenciado. A inadimplência do 

seu recolhimento levará à diminuição do campo. O montante da obrigação-isiktum corresponde 

a 60 gur de cevada (18,000 litros) que deve ser medido para cada 18 gan2 de campo (64,800 

m2). Observamos nessa carta, assim como afirmado por M. Stol (2004, p. 840-841) na seção 

que aborda rendimento de cevada, que era uma obrigação de alto valor e envolvia o pagamento 

pleno, ou próximo do total, da produção do campo75 e parece ser recolhida das terras sob 

controle produtivo do palácio. 

Os três termos tratados anteriormente estão evidentemente ligados aos aspectos 

operacionais desse sistema agrícola controlado pelo palácio e pela administração local. O 

último termo a ser abordado nessa seção, nēbeḫum, que aparece nas cartas 13 e 15, requer um 

pouco mais de atenção.  

                                            
72 O termo também é encontrado nas variantes esiktum, isiḫtum e esiḫtum. As variantes isiktum e esiktum são 
atestadas em Mari e em Ešnunna (CAD I-J, p. 190).  
73 O autor (GÖTZE, 1958, p. 56-57) destaca dois documentos em que o sentido do termo pode ser compreendido: 
uma carta de Tell Harmal não publicada, IM 51296, e uma carta de Mari, ARM III 32. No primeiro, a obrigação é 
cumprida por Imgur-Sîn. No segundo documento, o isiktum é uma obrigação devida pelo governador de Terqa. 
Em ambos, a obrigação-isiktum é devida ao palácio.  
74 O termo isḫitum aparece nos documentos 7, 8, 11, 26 e 30 publicados no TCL 7 (THUREAU-DANGIN, 1924) 
e nas cartas 15 e 16 publicadas no OECT 3 (LANGDON, 1923) do conjunto de documentos conhecido como 
Cartas de Hamurabi. A tradução desses documentos para o português foi realizada por E. Bouzon (1986) e 
corresponde, respectivamente, às cartas 67, 68, 71, 86, 90, 118 e 119. O termo também aparece na documentação 
de Mari (DURAND, 2000). 
75 Notamos pelo nosso documento que o valor a ser pago é alto, entretanto não podemos afirmar se representava a 
totalidade da produção do campo. O debate sobre os rendimentos de um campo ainda está aberto (STOL, 2004, p. 
841).  
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O termo nēbeḫum76, que também ocorre com as variantes nēbaḫum e nībaḫum, refere-

se a um tipo de pagamentos. O CAD reconhece a palavra, mas não lhe atribui nenhum 

significado preciso; apenas sugere que o termo seja relacionado a pagamento ou compensação 

(N.2, p. 144). von Soden, em seu AHw consigna a palavra sob a grafia nēbaḫum e afirma que 

se trata de “eine (kleine) Abfindungssumme”, isto é, uma (pequena) soma de compensação 

(v.II, p. 773). Por fim, no CDA o termo é definido genericamente como um tipo de pagamento 

(p. 248). 

O entendimento do termo como compensação parece firmar-se nas primeiras décadas 

do século XX com Joseph Gautier (1908)77, Arthur Ungnad (1909a, 1909b)78 e Moses Schorr 

(1913)79. Na literatura mais recente, notamos uma maior preocupação com o contexto em que 

se dispõe o pagamento do nēbeḫum. Stephen D. Simmons (1959, p. 92) retoma o termo como 

uma “soma compensatória”80.  

De nosso conhecimento, há duas outras análises do termo que são mais detalhadas e 

problematizam melhor as possibilidades de tradução bem como os contextos em que o 

pagamento do nēbeḫum aparece.  

A primeira dessas análises é de Nele Ziegler (1994, p. 15-16). Em seu artigo, a autora 

estuda uma carta de cidade de Mari (A.174) escrita por um funcionário do palácio, nos tempos 

do rei Zimri-Lim, que reinou no período de 1775 a 1762 AEC, isto é, no período que precede a 

conquista por Hamurabi. Yar’ip-Dagan, o funcionário, escreve para Šunuḫra-Ḫālû, ministro do 

rei, com a finalidade de transmitir a notícia que, durante a ausência do rei e de seu ministro, 

                                            
76 Os aspectos acerca do termo nēbeḫum apresentados nesse trabalho são fruto do artigo em andamento escrito 
junto com o Professor Carlos Gonçalves, orientador desse trabalho, sob o título “Uma discussão sobre a prática do 
nēbeḫum no Antigo Orientre Próximo”. 
77 Os documentos Dilbat 2 e Dilbat 21, publicados po J. Gautier (1908), tratam de situações judiciárias decorrentes 
de conflitos sobre propriedade de terras. Em ambos, ocorre o pagamento do nēbeḫum em favor do agente que de 
certa forma se vê privado da propriedade em questão. Embora traduzido, em francês, por “contrainte” em Dilbat 
2 e por “obligation” em Dilbat 21, nos dois casos o nēbeḫum pertence ao campo semântico da compensação. 
78 A. Ungnad (1909a) identifica o uso do termo em um tablete do Museu de Berlim, cuja cópia autógrafa ele editava 
alhures, a saber, na série VAS VII 38+39 (1909b). Para o autor, tanto em VAS VII 38+39, como em Dilbat 2 e 
Dilbat 21, o pagamento do nēbeḫum correspondia a uma compensação. Em VAS VII 38+39, diz Ungnad (1909b, 
p. 481), “um pai dá terra e um pomar a duas filhas; as últimas dão então 1 shequel de prata cada uma a um terceiro 
filho, para compensá-lo; essa compensação [Abfindungssumme, no original] é indicada como” nēbeḫum. 
79 Moses Schorr (1913, p.  543) traduz nēbeḫum, sem já fazer qualquer consideração sobre sua complexidade, mas 
apenas remetendo o leitor ao comentário de Ungnad. 
80 S. Simmons (1959) evoca para isso a interpretação da divisão de herança em VAS VII 38+39 e os documentos 
já mencionados Dilbat 2 e Dilbat 21. Ele comenta essas ocorrências dando ênfase à correlação do pagamento do 
nēbeḫum com contextos nos quais aparece algum tipo de transferência de terras ou outra propriedade. É nessa 
direção que ele interpreta um novo documento, YBC 11154: “No (documento) número 52 de nossa coleção, Abī-
maraz é talvez o irmão de Aḫuni. Uma vez que Abī-maraz tenha recebido uma soma compensatória por seu quinhão 
na propriedade ele não faz mais nenhuma demanda sobre ele”.  
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dois escravos tentaram fugir. A situação é embaraçosa para Yar’ip-Dagan, e para evitar um 

possível escândalo ele promete o pagamento do nēbeḫum ao ministro assim que este retornar à 

cidade. Ziegler nota que esse uso do termo traz um contexto diferente do que era conhecido até 

então (transferência de terras e pagamento por serviços, como descrevemos acima), o que a 

convida a fazer um levantamento rico em detalhes das ocorrências de nēbeḫum e a esboçar uma 

certa tipologia de seus usos. O primeiro tipo apresentado por Ziegler faz menção ao nēbeḫum 

como “um tipo de soma de pagamento/compensação que produz a prática do pagamento no 

contexto de renúncia a uma eventual reivindicação de propriedade” (ZIEGLER, 1994, p.  15)81. 

O segundo grupo apresenta o nēbeḫum “como uma indenização que dá direito à locação de um 

campo, acesso à água etc.” (ibid). O terceiro grupo concerne à questão do salário de pessoas: 

nesse grupo o nēbeḫum representa “uma soma que alguém paga a outrem ou a pessoas que 

reivindiquem um serviço” (ibid.)82. 

Por fim, o trabalho mais recente é o de Dominique Charpin, em um texto em que analisa 

as fórmulas dos contratos de Mari na época amorita. No documento ARM VII 11 (CHARPIN, 

2010a, p. 25-26), um grupo de treze homens, pertencentes a um mesmo clã e autodenominados 

filhos de Awin, concede um pedaço de terra a um outro indivíduo, Yarîm-Addu. A transmissão 

de propriedade se consolida mediante dois atos: Yarîm–Addu passa a ser considerado irmão 

dos treze filhos de Awin; e cada um dos treze recebe de Awin um nēbehum83. Para Charpin, 

nēbeḫum guarda aqui o que parece ser seu sentido material primário, o de uma cinta. O autor 

reforça essa interpretação mencionando um contrato de venda de um escravo da região do 

Diyala em que uma “veste do tipo nēbeḫum” é concedida como compensação ao vendedor 

(2010a, p. 27). Segundo Charpin, isso confirma sua hipótese que “o costume consistia 

inicialmente em efetuar a entrega de uma veste; progressivamente, ela se transforma em uma 

soma de prata”84.  

Vimos, através dos parágrafos anteriores, que nēbeḫum traz várias dimensões: trata-se 

de um pagamento compensatório; traz a ideia de cessação de reivindicações; pode se aplicar 

                                            
81 Nessa categoria, encaixam-se os exemplos que vimos anteriormente, Dilbat 2, Dilbat 21 e VAS VII 38+39, bem 
como A.174, o tablete analisado pela autora. Se nos primeiros, a propriedade é terra, no último é um escravo. 
82 Como vimos em AbB 13, p. 98. 
83 Há certos detalhes filológicos que aparecem aqui. O principal é que o termo é escrito em logogramas, nesse 
caso: ŠA3.GA.DU, cuja equivalência com nēbeḫum é garantida, por Charpin, com o recurso de um estudo anterior 
mencionado em seu texto. 
84 Nessa linha, o autor propõe uma camada adicional de interpretação para Dilbat 2. Naquele documento, um certo 
Abiyatar vai a juízo contra o proprietário de um campo e um pomar, mas por medo de ter uma decisão judicial 
desfavorável, aceita um acordo amigável, que consiste no recebimento de um nēbeḫum. 
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tanto a questões de propriedade de terras e de escravos, como a pagamento por serviços; pode 

também ser pensado como uma taxa de acesso; por fim, parece também ser em alguns casos 

uma opção ao recurso judicial. É com base então nessas observações que passamos às cartas 13 

e 15 de nosso conjunto. 

Na carta 13 Imgur-Sîn pede para que Tutub-māgir expresse seu consentimento em 

relação ao gergelim que será carregado por X85 até Šaduppûm e dado para Tutub-māgir como 

seu nēbeḫum. Nos parece que o gergelim será entregue para Ilšu-abušu como empréstimo e no 

momento da entrega 1 barig e 4 ban2 de gergelim será retido como sinal do juros referente ao 

empréstimo. Na carta 15 Nanna-mansum, cobra Tutub-māgir sobre o envio do nēbaḫum, algo 

que aparenta lhe ser de direito. 

Ao publicar as 50 cartas, Götze sugere que a prática do nēbeḫum representa um pequeno 

pagamento em prata, que é efetuado em troca de uma área renunciada ou direito adquirido 

(1958, p. 36-37). Na carta número 13, não temos como identificar as motivações para a 

realização desse pagamento, mas podemos observar que parte da demanda agrícola, nesse caso 

gergelim, vai para o palácio. Na carta número 15 as motivações ficam um pouco mais evidentes. 

O valor do nēbeḫum deve ser entregue diretamente a Nanna-mansum, que apesar de ser um 

administrador da cidade, aparenta ser o proprietário do campo em questão e informa que não 

irá intervir no mesmo nem no seu cultivo desde o momento em que escreve a carta até o período 

de colheita. O pagamento do nēbeḫum neste caso talvez esteja ligado a algum tipo de 

arrendamento, o que colocaria o seu uso na carta 15 próximo da segunda linha de interpretação 

proposta por Nele Ziegler, ou seja, o recebimento de uma taxa/compensação pelo acesso de 

terceiros a suas terras. Também nesse texto um dos aspectos do pagamento do nēbeḫum em 

destaque é a promessa da cessação de reivindicações.  

Dessa forma, na análise das cartas é preciso levar em contar a existência da pluralidade 

contextual em que ocorrem esses tipos de pagamentos, de taxas e de cumprimento de 

obrigações. Não nos dando por satisfeitos ao substituir esses termos por um correspondente 

genérico em nosso idioma, aqui propomos a sua problematização com o intuito de promover a 

possibilidade de uma interpretação mais sólida dos documentos e a aproximação das 

motivações que levam a essas práticas dentro do contexto da administração local das terras 

agrícolas.  

                                            
85 X - Provavelmente um nome próprio.  
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Destacamos que toda essa dinâmica era parte de um sistema de significados que regia o 

uso de terras. Termos como biltum, šibšum, nēbeḫum e isiktum garantiam que esse sistema de 

significados fosse compreendido pelos agentes sociais envolvidos nessa dinâmica. De forma 

mais aprofundada, o conjunto epistolar das 50 cartas será apresentado nos próximos capítulos. 
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4 AS 50 CARTAS DE TELL HARMAL: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

 
Documentos cuneiformes foram produzidos durante um longo período da história da 

Mesopotâmia, de aproximadamente 3200 AEC a 75 EC (CHARPIN, 2010b, p. 7). Dessa larga 

produção estima-se que mais de meio milhão de tabletes cuneiformes foram exumados dos 

sítios arqueológicos de toda a Mesopotâmia (CHARPIN, 2008, p. 257). Nesse trabalho lidamos 

com 50 desses documentos.  

Especialmente no presente capítulo apresentaremos os textos desses documentos 

traduzidos para o português. Nossa proposta tem como foco uma leitura crítica dos textos com 

o propósito de compreender um pouco mais sobre a dinâmica da administração em Šaduppûm. 

   

4.1 CARTAS EM EVIDÊNCIA: A PRODUÇÃO EPISTOLAR NO PERÍODO 

PALEOBABILÔNICO 

 

A enorme quantidade de textos sobreviventes levou à proposta de sua organização em 

categorias tipológicas (CDLI, 2015b) de acordo com sua estrutura e funcionalidade. Segundo a 

CDLI (2017b), eles podem ser classificados em quatro grandes categorias: (a) Textos Práticos, 

(b) Textos Oficiais e de Exibição, (c) Textos Eruditos e (d) Textos Literários. O presente 

trabalho lida com o subgênero das cartas (CDLI, 2017a), mais especificamente cartas do 

período paleobabilônico, que, de acordo com essa classificação, pertencem à tipologia dos 

Textos Práticos86, ou seja, textos relacionados às ações cotidianas. 

No período paleobabilônico (2003-1595 AEC), a prática epistolar ganha destaque nesse 

cenário, principalmente pelas vantagens na comunicação local e em longas distâncias. Essas 

cartas eram escritas em língua acadiana sobre suporte de argila, valendo-se do sistema de escrita 

cuneiforme. Hoje temos acesso a mais de cinco mil documentos epistolares87 publicados desse 

período, a maioria pertencente aos séculos XVIII e XVII AEC (SALLABERGER, 1999, p. 11). 

                                            
86 Além das cartas, textos legais; etiquetas; recibos, contas, listas e inventários; memorandos e avisos privados; 
projetos e desenhos; legendas dos selos e selos também fazem parte dessa categoria tipológica de acordo com a 
CDLI.  
87 A CDLI estima mais de cinco mil documentos epistolares pertencentes ao período paleobabilônico, grande parte 
deles, cerca de 2700, publicados na série AbB, editada por F. Kraus (CDLI, 2015a), e outra grande quantidade nas 
publicações dos documentos encontrados em Mari. Marine Béranger (2016) estima que existem cerca de sete mil 
documentos epistolares editados desse período, os quais foram exumados de aproximadamente trinta sítios 
arqueológicos. 
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Quase em sua totalidade, nessa documentação, trata-se de assuntos da administração ou do 

comércio individual (BÉRANGER, M., 2016).  

De acordo com a interpretação de Jean-Jacques Glassner, podemos encontrar no poema 

épico “Enmerkar e o senhor de Aratta”88 o registro da teoria dos próprios sumérios sobre a 

origem da escrita. Em resumo, “se a língua oral é um dom dos deuses, a escrita é uma criação 

humana” (2000, p. 21). Nessa trama, o advento da escrita está aliado à necessidade de 

Enmerkar, senhor de Unug (nome sumério para a cidade de Uruk), enviar uma mensagem para 

o seu adversário, o senhor de Aratta, cidade lendária por sua riqueza (VANSTIPHOUT, 2003, 

p. 1). Em um certo momento do conflito, após diversas trocas de mensagens orais, os dizeres 

tornam-se longos e difíceis de serem memorizados pelo mensageiro e, como solução, Enmerkar 

coloca suas palavras na argila:  

 
(502) Porque a boca do mensageiro estava muito pesada, e ele não podia 
repeti-la, 
(503) O senhor de Kulab bateu um pouco de argila e colocou as palavras sobre 
isso como um tablete.  
(504) Antes desse dia, não havia havido palavras colocadas na argila; 
(505) Mas agora, quando naquele dia o sol surgiu – assim foi: 
(506) O senhor de Kulab havia colocado palavras como sobre um tablete – 
assim foi!  
(VANSTIPHOUT, 2003, p. 84, linhas 502-506, tradução nossa)89 
 

Apesar do poema épico retratar uma carta como o gênero textual primogênito da escrita 

cuneiforme, o primeiro documento epistolar de que temos notícia data do fim da época 

protodinástica, aproximadamente 2350 AEC (MICHALOWSKI, 1993, p. 2), ou seja, mais de 

mil anos após a invenção do cuneiforme. De acordo com Dominique Charpin “é somente nesse 

momento que a escrita evoluiu suficientemente em seu funcionamento para permitir a notação 

de textos desse gênero” (2008, p. 192, tradução nossa). 

Cartas são documentos essenciais para o estudo do léxico cotidiano, tratando da relação 

                                            
88 O poema épico sumério “Enmerkar e o senhor de Aratta” é composto por aproximadamente 640 linhas. Suas 
cópias são provenientes em grande parte das escolas escribais de Nippur e Ur (período de Isin-Larsa, 2017-1763 
AEC) (VANSTIPHOUT, 2003, p. 1). O poema completo pode ser encontrado em Vanstiphout, 2003, p. 49-52.  
89(502) Because the messenger’s mouth was too heavy, and he could not repeat it, 
(503) The lord of Kulab patted some clay and put the words on it as on a tablet. 
(504) Before that day, there had been no putting words on clay; 
(505) But now, when the sun rose on that day—so it was: 
(506) The lord of Kulab had put words as on a tablet—so it was!  
(VANSTIPHOUT, 2003, p. 84, linhas 502-506) 
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e interação entre indivíduos. Elas são mediadoras das interações humanas e comunicam o 

remetente e o destinatário de forma objetiva dentro de um tempo claramente definido, o tempo 

presente do documento (BARTON, HALL, 2000, p. 1-2; SALLABERGER, 1999, p. 8-10; p. 

15-16). 

As cartas paleobabilônicas podem ser consideradas o primeiro e relevante corpus 

epistolar em língua acadiana90. O estudo amplo e abrangente desses documentos destaca-se no 

cenário da assiriologia e realça a potência e a importância das cartas como fonte para história 

da Mesopotâmia.  

Os próximos parágrafos têm como objetivo apresentar um panorama dos estudos das 

cartas paleobabilônicas e foram escritos com base nas informações apresentadas por W. F. 

Leemans (1968, p. 171-172) em artigo sobre as cartas paleobabilônicas e na tese de doutorado 

de Mattheus L. Jaffe (1982, p. 31-39). 

O desenvolvimento dos estudos sobre os documentos epistolares paleobabilônicos teve 

início na década de 1890, com destaque para a publicação dos documentos do British Museum91 

por Theophulus Goldridges Pinches (1896). No início do século XX surgem alguns compilados 

de documentos epistolares, em especial a publicação de um grupo de cartas selecionadas dentro 

de um recorte geográfico e cronológico específico, o reino de Hamurabi, por L. W. King (1900), 

seguida pela publicação das cartas da primeira dinastia babilônica por François Thureau-Dangin 

(1910). Com o fim da Primeira Guerra e a retomada das produções acadêmicas, nomes que 

influenciam até hoje os estudos epistolares ganham atenção: Arthur Ungnad (1920), Henry 

Frederick Lutz (1917; 1929, p. 279-365), Paul Kraus (1931; 1932) e Erich Ebeling (1942; 

1943). Durante todo esse tempo, o trabalho assiriológico consistiu na publicação das pranchas 

com as cópias dos tabletes, sua transliteração e, por vezes, a tradução das cartas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as seguintes tendências na pesquisa epistolar do 

período paleobabilônico podem ser consideradas: (1) a continuação da publicação da edição 

(cópia e transliteração) de conjuntos de tabletes epistolares provenientes de diversos sítios 

arqueológicos; (2) as publicações de duas grandes equipes trabalhando dentro de um recorte 

específico: (a) a equipe francesa conduzindo os estudos dos documentos de Mari e (b) a 

                                            
90 CDLI, 2015a. 
91 As cartas paleobabilônicas ganham destaque no cenário da pesquisa assiriológica com a publicação dos tabletes 
cuneiformes que faziam parte das coleções de museus, universidades, bibliotecas e instituições públicas no final 
do século XIX (JAFFE, 1982, p.  32). 
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publicação das cartas paleobabiônicas, com exceção das de Mari, liderada por F. Kraus e o 

Instituto Assiriológico da Universidade de Leiden; e (3) estudos que buscaram analisar as cartas 

a partir de um recorte específico, dentre eles, estudos prosopográficos, militares, políticos, entre 

outros.  

Não existe uma publicação organizada de todos os textos do gênero epistolar do período 

paleobabilônico exumados até hoje. Entretanto, muitos trabalhos foram publicados após a 

segunda metade do século XX seguindo as três grandes tendências acima detalhadas. A título 

de exemplo listamos algumas publicações de documentos epistolares: (1) publicações que 

demonstram a clara preocupação com a edição dos tabletes, como é o caso de uma carta de Tell 

Harmal publicada recentemente por Laith Hussein (2014); (2a) publicações dos documentos de 

Mari, como os livros sobre as correspondências reais de Wolfgang Heimpel (2003) e Jack 

Sasson (2015); (2b) a ampliação do trabalho de F. Kraus92 para além da primeira dinastia 

babilônica com a publicação de (até o momento) 14 volumes da série AbB (1967-2005); (3) 

publicação de cartas palobabilônicas como fonte para estudos especializados, como é o caso do 

artigo de W. F. Leemans (1968), preocupado com questões relevantes para a história 

econômica, do livro de A. Leo Oppenheim (1967), que expõe uma amostra das cartas escritas 

em acadiano, das teses de doutorado de M. L. Jaffe (1982) e de W. Sallaberger (1999), 

preocupados em analisar a estrutura das cartas, como parte de um sistema complexo de 

comunicação, e da obra de grande importância para a assiriologia no Brasil, a tradução das 

cartas de Hamurabi por Emanuel Bouzon (1986). 

Diferentemente de outros tipos de produção textual cuneiforme em tabletes de argila, 

“[...] a documentação epistolar paleobabilônica oferece rica evidência para o entendimento da 

história social, política, e diplomática do período” (JAFFE, 1982, p. 14, tradução nossa). Ela 

possibilita a investigação sobre aspectos do cotidiano da época. Para Dominique Charpin (2008, 

p. 167) as cartas são documentos com redações “mais vivas” se comparadas às características 

formulares de outros textos práticos: apresentam assuntos e detalhes que geralmente não 

encontramos nos textos jurídicos e econômicos, como os contratos, sendo “[...] mais explícitas, 

mais imediatas do que esses registros lacônicos” (VAN DE MIEROOP, 1999, p. 22, tradução 

                                            
92 O trabalho da edição da série AbB por F. R. Kraus estendeu-se à publicação de novas transliterações e traduções 
de todas as cartas do período paleobabilônico, incluindo documentos inéditos. Apenas as cartas de Tell Hariri, 
antiga cidade de Mari, não serão trabalhadas nessa coleção.  
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nossa)93. 

 O estudo da documentação epistolar do período paleobabilônico revelou que a 

produção desse tipo de documento seguia uma espécie de roteiro contendo, em sua grande 

maioria, uma estrutura básica e uma sequência temporal dos fatos (CHARPIN, 2008, p. 167-

170; SALLABERGER, 1999, p. 143). Essa estrutura nos possibilita reconstruir algumas 

lacunas específicas nesses documentos, como, por exemplo, as primeiras linhas que 

representam o cabeçalho dessas cartas (CHARPIN, 2008, 163).  Além disso, como estamos 

lidando com um conjunto homogêneo, muitas informações cruzadas também nos permitem 

interpretar essas lacunas. 

A composição epistolar tem suas regras. Para Jaffe (1982, p. 98), dez elementos podem 

ser elencados na estruturação de uma carta paleobabilônica, que podem não estar dispostos 

nessa mesma ordem ou podem não ser contemplados em todas as cartas, a saber: (1) fórmula 

de cabeçalho; (2) fórmula de saudação; (3) fórmula de benção; (4) fórmula secundária; (5) 

acontecimentos prévios; (6) declarações; (7) perguntas; (8) exclamações; (9) objetivos, 

expectativas ou contingências; (10) fórmula de encerramento.  

A fórmula do cabeçalho (1) repete-se em todas as 50 cartas desse estudo, apresentando 

o remetente e o destinatário nas primeiras linhas. Inicia-se sempre com a preposição ana (para) 

seguida da referência ao destinatário. Logo depois, temos o imperativo do verbo falar, qibi (fala, 

diz) mais a partícula ma, que indica continuidade (qibī-ma). A fórmula termina com a partícula 

umma (assim), que introduz o nome do remetente. Na maioria das vezes, nessa documentação, 

o destinatário e o remetente são identificados pelo nome próprio (NP). Às vezes são designados 

grupos específicos – como no caso da carta 1, šatammū (contadores), e das cartas 2, 3 e 4, 

šībūtum (anciãos da cidade) – ou por seu papel social – como no caso das cartas 5, 6, 22 e 42, 

bēlum94 (senhor).  

Após a fórmula do cabeçalho, algumas das cartas apresentam fórmula de saudação (2) 

e fórmula de benção (3). A fórmula de saudação aparece após o nome do remetente em cartas 

destinadas a Tutub-māgir e Nanna-Mansum (cartas 17, 18, 19, 26 e 27): “que tem amizade por 

                                            
93 No debate sobre a função primeira dos documentos administrativos um dos pontos de vista defende que esses 
eram confeccionados com o objetivo de planejamento futuro (DELNERO, LAUINGER, 2015, p. 16-20). Nessa 
linha, Steinkeller (2004, p. 68) argumenta que os documentos administrativos eram preparados, na maioria das 
vezes, post factum. Se levarmos essa afirmação em conta, as cartas seriam, portanto, documentos mais vivos, ou 
seja, seriam narrativas presentes das ações que descrevem.  
94 No caso das cartas 5, 6 e 22, assumimos que o termo bēlum refere-se ao rei, Ibāl-pî-El II. 
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ti”. A fórmula de benção, desejando o bem-estar do destinatário, está contida em três das cartas:  

“Possam Šamaš e Tišpak manter-te vivo para sempre por minha razão” (30:4-6); “Possam 

Šamaš e Tišpak conceder-te vida” (36:3); “Šamaš e Wer possam eles te manter vivo para 

sempre” (47:3-4). Vale observar que, em duas delas, sabemos que os destinatários das cartas a 

quem a benção é proferida são administradores da cidade: Nanna-Mansum (carta 30) e Imgur-

Sîn (carta 36); na carta 47 não sabemos o papel do destinatário, mas, de todo modo, o remetente 

se apresenta como sendo “seu filho”.  

Em algumas cartas, uma fórmula secundária (4) é utilizada como mecanismo para 

introduzir um acontecimento prévio: “[...] assim vós falastes, isso é o que vós falastes (3:4-5).  

Os acontecimentos prévios (5) muitas vezes são anunciado pelo emprego da preposição aššum 

(sobre, a respeito de), por advérbios de tempo ou por verbos no tempo pretérito95. A declaração 

(6) do destinatário aparece em forma de concordância, discordância ou desejo em relação ao 

fato passado descrito, que às vezes são acrescidos de (7) questionamentos das ações do 

remetente96.  

Notamos que não existe fórmula de encerramento (10) nas 50 cartas. Elas terminam com 

alguma expressão de apelo ou reafirmação sobre a situação descrita (exclamação – 8)97, e com 

frases reforçando o pedido ou a ordem anterior a fim de que o pedido expresso no corpo do 

documento seja atendido (expectativas/objetivos/contingências – 9)98.  

 

4.2 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS TABLETES 

 

4.2.1 Transliteração e Tradução das Cartas: coleta e interpretação primária dos dados99 

 

Como vimos no início desse capítulo, a Mesopotâmia conta com uma riqueza 

incalculável de fontes para o estudo de sua história, com a contrapartida de que o acesso a esse 

material nem sempre é tarefa fácil. As fontes escolhidas para o presente estudo foram 

                                            
95 Por exemplo: “[...] com relação às vacas do palácio que tu enviaste para o país” (Carta 6:4-6). 
96 Por exemplo: “Está certo se tu distorces as minhas palavras?” (Carta 10:21-24).  
97 Por exemplo: “Diz assim ao teu coração, assim [diga]: Aconteceu!” (Carta 9:23-26).  
98 Por exemplo: “Deixa-o passar, ele não deve ser retido.” (Carta 29:9). 
99 Sem querer tomar Ignace J. Gelb como uma proposta metodológica rígida, seria injusto não mencionar que seu 
artigo de 1967 é uma inspiração para a organização dessa seção.  Nesse artigo o autor define três pontos chaves 
para o estudo das sociedades antigas: (1) coleta de dados; (2) interpretação primária dos dados; (3) interpretação 
secundária (p. 3-4).  
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selecionadas de acordo com a disponibilidade do material para a realização deste trabalho, o 

qual corresponde a um recorte geográfico e cronológico preciso: documentos epistolares 

encontrados em Tell Harmal e produzidos durante o reino de Ibāl-pî-El II, rei de Ešnunna. 

O nosso ponto de partida para esse trabalho é a publicação por Albrecht Götze, em 1958, 

da edição e comentários de 50 documentos epistolares exumados do sítio arqueológico de Tell 

Harmal na década de 1940. A publicação das cartas na revista Sumer número 14 é a conclusão 

do trabalho iniciado por A. Götze em 1948 em conjunto com Taha Baqir e Selim Lewy. O autor 

destaca (1958, p. 3) que a cópia das cartas foi realizada por Selim Lewy, funcionário do 

Departamento Iraquiano de Antiguidades, sendo apenas a cópia da carta 1 de sua autoria.  Esse 

corpus não representa a totalidade dos documentos epistolares do período do reino de Ibāl-pî-

El II encontrados em Tell Harmal100. Entrentato, é suficiente para dar conta dos objetivos 

propostos por esse trabalho. 

Nesse artigo, Götze apresenta a primeira versão das transliterações, traduções e as 

pranchas com as cópias dos 50 tabletes. A partir dessa publicação, realizamos novamente a 

transliteração dos documentos, uma tradução inédita para o português e sua interpretação. Para 

o trabalho desenvolvido nessa dissertação, contamos ainda com alguns comentários de Laith 

M. Hussein (2009) sobre o contexto arqueológico das cartas e novas visões sobre o nosso corpus 

documental encontradas na base de dados do projeto Archibab101, projeto conduzido por 

Dominique Charpin.   

A interpretação primária dos dados foi realizada por meio da transliteração e tradução 

dos documentos. A transliteração do script cuneiforme faz parte do que Gelb (1967) classifica 

como “abordagem filológica”; nesse momento, utilizamos essencialmente listas de sinais e 

obras gerais de epigrafia cuneiforme: o livro de Rykle Borger (MZL) e o manual de René Labat 

(1995), além da publicação específica sobre a epigrafia de Tell Harmal de Claudio Saporetti 

(1998).  

Em seguida, realizamos a tradução linha a linha dos documentos, quando necessário, 

recorremos aos dicionários de acadiano AHw, CAD e CDA; a gramática do acadiano publicada 

por John Huehnergard (2011) e o dicionário on-line de sumério.  

                                            
100 Apesar do trabalho realizado por Hussein (2009) sobre grande parte da documentação do sítio publicada até o 
momento, não temos os dados exatos a respeito da documentação epistolar.  
101 Encontramos na base de dados Archibab comentários léxicos, a transliteração e a tradução de parte das cartas, 
o que também foi um auxílio na execução desse trabalho. A base de dados pode ser acessada em: 
<http://www.archibab.fr/4DCGI/recherche1.htm>. 
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Como apontado por Heimpel (2003, p. 6-7), muitas dificuldades estão presentes nas 

traduções modernas de documentos acadianos. O acadiano é uma língua morta e, apesar de 

pertencer à família das línguas semíticas, não é possível dizer o quanto podemos compreender 

de documentos escritos nessa língua. Além disso, o texto das cartas está vinculado a um 

contexto espacial e geográfico específico, sendo produzido exclusivamente para ser 

compreendido pelo seu destinatário primário. 

Para tentar nos aproximar ao máximo do documento, procuramos (a) não recobrir o 

texto original com interpretações e (b) articular regras e convenções da própria língua acadiana, 

evitando, assim, que o estilo subjetivo de quem traduz perpasse pelo original (HEIMPEL, 2003, 

p. 169). Seguimos o que Ellis (1976, p. 2) chama de “abordagem léxica” para lidar com termos 

técnicos específicos por meio de seu contexto e ocorrência, e de uma “abordagem do 

arquivo”102, termo cunhado por Gelb (1967), para pensar o documento dentro de um grupo de 

textos. Foi por meio dessas abordagens que esperamos justificar algumas das problemáticas 

apresentadas anteriormente, por exemplo, que Tutub-māgir, Imgur-Sîn e Nanna-mansum 

exercem funções importantes dentro do corpo administrativo de Šaduppûm, além de conseguir 

determinar, de forma mais clara, as funções dessas três pessoas dentro dessa comunidade.  

 

4.2.2 Organização e Interpretação das Cartas 

 

Novamente, recorrendo a autores com preocupações metodológicas como Gelb (1967, 

p.4) e Buccelatti (1973, p. 16), mas sem querer torná-los como um caminho rígido, lembramos 

que ao realizar a interpretação das cartas não podemos ignorar nem os aspectos individuais 

dessa sociedade, nem o seu enquadramento total. Portanto, eles serão pensados como um 

conjunto produzido em um mesmo contexto, a saber o contexto administrativo do período 

paleobabilônico pré-Hamurabi.  

Temos ciência que o conjunto das 50 cartas é artificial, já que não representa o total nem 

das cartas encontradas no sítio arqueológico de Tell Harmal, nem da coleção de tabletes desse 

sítio sob a guarda do Museu Nacional do Iraque. Tampouco eles foram exumados de um mesmo 

arquivo de tabletes. Quando essas cartas foram publicadas pela primeira vez, Götze não deixou 

                                            
102 Nos últimos 50 anos de pesquisa arqueológica, a abordagem do arquivo foi a principal metodologia aplicada 
pela assiriologia para refletir sobre o contexto e o conteúdo dos documentos da Mesopotâmia (DELNERO, 
LAUINGER, 2015, p. 4).  
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clara a sua organização. Ao analisarmos as 50 cartas notamos que a numeração proposta por 

ele não está relacionada nem com o seu contexto arqueológico, nem de acordo com o número 

de registro de museu –  como demonstrado, respectivamente, nos apêndices B e C desse 

trabalho.  

Continuaremos nos referindo a elas pelos números de 1 a 50 dados por Götze, entretanto, 

no tópico a seguir, organizaremos esse corpus de acordo com seu contexto arqueológico de 

produção. As cartas foram agrupadas seguindo o edifício ou área do sítio que foram encontradas 

(Edifício Administrativo, Templo e Habitações) e analisadas em grupos de cartas encontradas 

nas mesmas salas (salas, 5, 17, 58, 114, 116, 133, 133/134, 136, 142 e 143). 

 

4.3 AS 50 CARTAS DE TELL HARMAL: TRADUÇÕES E COMENTÁRIOS  

 

As cartas em questão foram encontradas em dez salas de diferentes edifícios do sítio. 

Como podemos observar no quadro abaixo (Quadro 2), as principais salas que abrigaram essa 

documentação ao longo dos séculos foram as salas 133 (vinte e uma cartas), 5 (quinze cartas) e 

133/134 (cinco cartas). A planta do sítio de Tell Harmal (Figura 3) publicada por Baqir (1946) 

nos dá a localização exata de onde foram exumadas.  

 

Quadro 2 – Local de exumação das cartas 
SALA (localização) CARTAS TOTAL 

5 (Serai) 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 , 35, 39 15 Cartas 
17 (Serai) 46 1 Carta 

58 (Templo) 49 1 Carta 
114 (habitações) 42 1 Carta 
116 (habitações) 48 1 Carta 

133 (habitações) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 36, 37, 
38, 41, 43 21 Cartas 

133/134 (habitações) 12, 14, 15, 17, 20 5 Cartas 
136 (habitações) 50 1 Carta 
142 (habitações) 40 1 Carta 
143 (habitações) 44, 45, 47 3 Cartas 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 
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Figura 3 – Planta de Tell Harmal com destaque para as salas onde as cartas foram encontradas 

 

 
Fonte: BAQIR (1946). Realces nossos para destacar as salas em que as cartas foram encontradas (2018). 

As cores verde, azul e vermelho representam, respectivamente, as habitações, o templo e o edifício administrativo. 
 

Iniciaremos a seguir a análise da documentação apresentando as nossas traduções das 

cartas para o português. As cópias dos tabletes publicadas por Götze (1958), nossa 

transliteração e comentários sobre a tradução podem ser encontrados no fim dessa dissertação, 

no Apêndice A. 
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4.3.1 Edifício Administrativo (Serai) 

 

O Serai (Figura 4) é o edifício administrativo, uma das maiores estruturas encontradas 

no sítio arqueológico de Tell Harmal, medindo aproximadamente 550m2 (22,5 m × 25 m). 

Situava-se dentro da muralha que circundava Šaduppûm, em frente ao grande templo de Bēl-

gašer e do lado sul da via principal de Šaduppûm. De acordo com o registro arqueológico, é 

encontrado a partir do nível estratigráfico III. Nesse edifício existem cinco acessos ao exterior, 

o pátio é representado pelo número 19. (HUSSEIN, 2009, p. 383; MIGLUS, 2006-2008, p. 494-

495).  

 

Figura 4 – Planta detalhada do Edifício Administrativo (Serai) com destaque para as 

salas 5 e 17 

 
Fonte: MIGLUS (2006-2008, p. 494). Grifos nossos para destacar as salas 5 e 17. 

 

A instituição administrativa que esse edifício abrigava, representada pelos mais altos 

oficiais da cidade, era responsável, principalmente, pela gestão dos campos. O processo de 

reconstituição do que acontecia no Serai depende dos textos e outros objetos exumados desse 

edifício, além da interpretação da sua estrutura arquitetônica. Não é nosso objetivo realizar essa 

reconstrução.  

Sobre o Serai de Nērebtum, vizinha de Šaduppûm e parte do reino de Ešnunna, Salvatore 

Viaggio faz a segunte análise: 
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Em geral, podemos dizer que as atividades registradas nos textos do Serai 
eram aquelas típicas realizadas dentro de uma organização pública 
paleobabilônica, cuja economia é regulada por um mecanismo de 
centralização e redistribuição de produtos agrícolas e animais (cereal, óleo, 
lã). (2004, p. 28, tradução nossa). 
 

Dadas as cartas de Nanna-mansum encontradas no Serai de Šaduppûm e o contexto histórico e 

geográfico da análise de Viaggio sobre Nērebtum, faz sentido aplicarmos essa afirmação ao 

nosso contexto.  

Aproximadamente 300 tabletes foram exumados de dezoito das vinte e cinco salas desse 

complexo e pertencem aos anos de reinado de Daduša e Ibāl-pî-El II (séculos XIX e XVIII 

AEC). Dentre esses documentos estão uma cópia da chamada Leis de Ešnunna, tabletes 

administrativos e cartas de oficiais administrativos (VIAGGIO, 2004, p. 29-30).  

 

4.3.1.1 Sala 5 

 

Carta 22 (IM 51113) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] teu senhor [rei]: 4no dia propício 5depois do 16o dia 

– 6daqui a 3 dias 7Adad para ḫamrum-lugar sagrado 8partirá. Este meu tablete 9quando tu 

escutares 10para [...] 11[...] 12Adad [...] 13[...]. 14Possa o muškēnum anualmente 15o sacrifício dele 

levar. 16E vos apresentai ao Deus continuamente”. 

 

Carta 23 (IM 51053) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4A respeito do que Nūr-Šamaš 5está 

constantemente escrevendo para ti – 6Pega 20 gur de cevada de Gimil-ilī; 75 gur que eles 

trouxeram aqui. 8Aqui 9[...] 10[H]ammurabi apropriou-se. 11[xx] eles não foram recebidos, 
12vem e pelos 20 gur de cevada 13Gimil-ilī esteja alerta. 14Os 5 gur de cevada 15[...] Sîn-rabī, o 

bā’irum-pescador, 16e os ṣuḫārû-servos [...] 17estes [...] 18[...] possam eles trazer para mim”. 

 

Carta 24 (IM 51046) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Ipquša: 4A respeito de Itūr-asdu, 5anteriormente meu 

senhor 6falou contigo 7e tu não reclamaste com ele. 8E agora 9,10 você está reclamando de mim 

para ele. 11No dia de uma queixa 12e qualquer 13necessidade, 14tu não reclames com ele. 15Por 
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causa dele, 16todos as tuas necessidades em relação a ele 17escreve-me 18e então eu irei fazer 

para ti”. 

 

Carta 25 (IM 51376) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Mār-Ištar: 4Em kinkum-décimo segundo mês o 

festival de Tišpak103 5acontece. O meu tablete foi carregado. 6Pela manhã, leva para o chefe dos 

šatammū-contadores. 7E com relação ao teor da palavra, 8que tu escutaste [...]”. 

 

Carta 26 (IM 51098) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Aya-abāš, 4que tem amizade por ti: 5que existe uma 

reclamação eu sei, 6e até agora 7eu não escrevi para ti. 8E [por favor] 2 gur de cevada dá-me. 
9Se tu tens amizade por mim, 10vai e a tua opinião 11envia-me. 122 gur de cevada [possa ele dar] 
13e o problema 14eu esqueço. 15[Um] inītum-grupo de bois 16da cevada de [x] ele pegou. 17[...] 

Šunabum 18[...] Dabbum 19 [irão retornar] à ti. 20Se for do teu desejo 21[...] [e a] cevada 22[...] 

[para] Dabbum 23[...] [e] Šunabum 24[...] tu darás.”. 

 

Carta 27 (IM 51062) 

“1Para Nanna-masim 2diz. 3Assim [fala] Tappûm-wēdī, 4que tem amizade por ti: 5Sobre Appān-

ilim, 6tu sabes 7,8que não há nada. 9Šamaš-rīšu 10continua escrevendo para ele 11,12para que ele 

execute o nosso desejo imediatamente.13Estão fora 14os muškēnum 15[...] 16que na cidade 
17existem”. 

 

Carta 28 (IM 51105) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Nabi-ilišu: 4os bois de Badīdum 5desapareceram e 
6nas mãos de Dukubum 7e Šar-Adad, o tamkārum-comerciante, 8eles os recuperaram. Assim 

eles [falaram]: 9‘Um nādinānum-vendedor 10que deu [os bois] para nós 11existe. 12Warad-Sîn, 

filho de Ša-ilum, 13e Luštamar, filho de Sîn-x, 14que nos venderam 15em Šaduppûm 16habitam’. 

Este meu tablete 17quando tu escutares, 18Warad-Sîn e Luštamar 19os envia aqui, 20assim ao seu 

oponente em corte 21possam eles responder o processo. 22Tu não causaste que eles fossem 

enviados, e 23o punhal de bronze do rei 24chegará até ti”. 

                                            
103 kinkum, festival e o nome do mês em que acontece (CDA, p.159, verbete II; kinkum B, CAD K, p.387). De 
acordo com Hussein (2009, p.87), trata-se do décimo segundo mês. 
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Carta 29 (IM 51108) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Šumrustum: 4Assim que este meu tablete for ouvido 

por ti, 5um escravo e quatro carneiros 6para os acadianos 7Buqumtum 8irá escoltar. 9Deixa-o 

passar, ele não deve ser retido”. 

 

Carta 30 (IM 51110) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Rīš-Šamaš: 4,5,6 Possam Šamaš e Tišpak manter-te 

vivo para sempre por minha razão. 7Sobre as quatrelas 8de que eu escrevi para ti – 9ou 3 

quatrelas 10ou 4 quatrelas 11reúne. 12Envia para mim e 13por seis dias 14possam elas chegar. 
15,16A cevada como pagamento delas em Nērebtum 17eu quero dar. 18Ou então, 19tu lá 20dá a 

cevada e 23eu quero dar para ti a cevada 22a fim de que tu ordenes 21uma cevada igual a minha 

cevada. 24E [...] 25,26tu virás até aqui”. 

 

Carta 31 (IM 51111) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4Com relação à isiktum-obrigação 5do 

palácio 6que anualmente tu ficas colhendo, 7escuta meu tablete e 8rapidamente com 9teus 

homens 10 ⟨vem aqui⟩. 11Se tu não vieres 12eles diminuirão o campo. 13[Para cada] 18 gan2 de 

campo, 1460 gur de cevada 15tu medirás. 16E além disso, o meu tablete selado 17como 

testemunho 18de minha palavra 19mantém”. 

 

Carta 32 (IM 51112) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Iddin-Sîn: 4A respeito dos 8 gur de cevada que em 

Nērebtum 5para Iṣrupanni 6tu me falaste e 7eu medi, 8e agora Sîn-muballiṭ104 9colocou uma 

etiqueta de argila. 10Assim Iṣrupanni [disse]: ‘11a cevada não foi entregue. 12Iddin-Sîn, 13dos 8 

gur 2 barig 3 ban2 de cevada, 147 gur de cevada ele mediu para mim. 151 gur 2 barig 3 ban2  

de cevada foi roubado’. 16-17[...]. 18 Cevada [...] 19na casa [...]. 20O rei[...] 21o pagamento [...] 

22me fez subtrair. 23Assim Sîn-muballiṭ (disse): ‘24Šarūr-ina-libbi-mātim 25que ele enviou para 

ti’. 26-27[...]”. 

 

 

                                            
104 De acordo com o documento IM 51269, Sîn-muballiṭ é um escriba (ELLIS, 1976, p. 85).  
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Carta 33 (IM 51154) 

“1Para Nanna-mansum diz. 2Assim [fala] Nanna-[x]: 3Com relação aos singurrum-peixes 4que 

eu ordenei Munānum. 5Cestas com 2 gur de singurrum-peixe 6e teus carregadores se certifica 

e 7um empregado teu, filho do tamkārum-comerciante, 8com ele esteja disponível. 92 gur de 

singurrum-peixe em [...]. 10Munānum rapidamente, 11para dentro de Ešnunna, 12para a casa, tu 

o faz trazer. 13Se a prata da sūtum-taxa 14relativa ao preço de 2 gur de singurrum-peixe 15aqui 

para Ešnunna [...]. 16Raiva 17de ti eu cultivarei”. 

 

Carta 34 (IM 51155) 

“1Para Nanna-[x] 2diz. 3Assim [fala] Munānum: 4Com relação ao tablete o qual [NP], 5filho de 

Nūr-ilišu, 6trouxe para mim. 7Asssim ele escreveu para ti 8assim ele (diz): 92 gur [de singurrum-

peixe] 10para Nanna-[x] [...]”. 

 

Carta 35 (IM 51156) 

“1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Šamaš-tappe-wedim: 4-7[...] 8[...] possa ele ir”. 

 

Carta 39 (IM 51049) 

“1Para o awīlum, diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3quando meu pai foi para a kaprum-vila  
4eu soube. Tu foste e eu não cheguei. 5Assim, na terra vazia eu estou abandonado 6,7e o meu pai 

sabe que o ano todo eu tenho dificuldade. 8,9Agora, não há aquele que cause o gado do palácio 

comer o grão. 10Os šībūtum-anciãos da cidade assim falaram: ‘11O awīlum, teu pai, a cevada 
12nos dava continuamente. 1360 gur de cevada cultivada 14que [é o] pegar de todos nós 15e o 

óleo de gergelim, o restante, 16nós gostaríamos de ter isso armazenado.17Essa cidade que está 

sob teu controle 18e nós, como em toda cidade, 19na colheita o nosso pai 20queremos ajudar’. 
21Se isso agrada meu pai, 22a cidade não deve me rejeitar. 23Dá 60 gur de cevada, 24para que eu 

possa apoiá-los. 25E eu sou o chefe [digo]: 26Ele [meu pai] não deve ter que voltar”. 

 

Comentários:  

Na sala 5 foram encontrados cinquenta e um tabletes105, dos quais vinte e um são cartas. 

                                            
105 De acordo com Hussein (2009, p.116), além das 21 cartas, nessa sala foram encontrados uma cópia das Leis de 
Ešnunna, uma lista geográfica e outros 28 documentos administrativos, como listas de pessoas e contagem de 
grãos.   
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Apresentamos acima quinze dessas vinte e uma cartas, quantidade de documentos que tivemos 

acesso a partir da publicação de Götze (1958). Em treze delas, Nanna-mansum é o destinatário 

e em uma é o remetente. Ele que atuou como oficial administrativo entre os reinados de Daduša 

e Ibāl-pî-El II (HUSSEIN, 2009, p. 5-7; p. 116; p. 215). Como descrevemos no primeiro 

capítulo, Nanna-mansum foi um oficial da alta hierarquia administrativa e representou, 

provavelmente, a figura do šāpirum-supervisor. Nas cartas podemos observar que ele divide e 

executa muitas das funções atribuídas ao šakanakkum-governador. Ele está em contato direto 

com a capital, Ešnunna. O rei é o remetente de uma das cartas, a carta 22. Essa carta e a carta 

25 são duas das poucas que fazem referência a assuntos religiosos, especificamente a realização 

de rituais. Ambas estão danificadas, tornando difícil a compreensão das ações que são atribuídas 

ao destinatário.  

Nanna-mansum também recebe a carta 31 de um funcionário do palácio de Ešnunna, o 

Ṭarīdum, que escreve sobre a cobrança do isiktum-obrigação devida ao palácio. Esse termo 

denota, como descrevemos no primeiro capítulo, uma obrigação de alto valor paga em cevada, 

que, especificamente nesse documento, é recolhida anualmente.  

Outras cartas desse arquivo envolvem a gestão dos recursos agrícolas. Na carta 23, 

Nanna-mansum está em contato com outro administrador de Šaduppûm. Imgur-Sîn, o 

šassukkum-o que registra as terras, pede para que Nanna-mansum providencie 6,000 litros de 

cevada (20 gur) do campo de Gimil-ilī. Imgur-Sîn pede o envio de outra quantidade, 1,000 e 

500 litros de cevada (5 gur), mas o contexto a respeito desse montante está danificado.  

Na carta 26, Aya-abāš escreve sobre uma reclamação a seu respeito e pede que Nanna-

mansum dê 600 litros de cevada (2 gur) para que o problema seja esquecido. Para Götze (1958, 

p. 52), o remetente, subordinado de Nanna-mansum, escreve para pedir ajuda. Um grupo de 

bois usados para operações agrícolas e o inītum-aluguel para seu uso foram pagos para o 

remetente, mas ele parece não ter sido capaz de fornecer os bois necessários e deve pagar uma 

multa contratual em cevada por isso.  

Na carta 30, Nanna-mansum deve realizar uma tarefa ligada à gestão de animais. O 

remetente, Rīš-Šamaš, solicita que o destinatário reúna três ou quatro quatrelas e as envie para 

ele em um prazo específico, seis dias. O pagamento por esses animais será feito em cevada e o 

remetente deve dirigir-se à Nērebtum para receber a quantia.   

Na carta 32, podemos observar que Nanna-mansum, em evento anterior, ordenara que 

o remetente medisse 2,400 litros (8 gur) de cevada e os enviasse para Iṣrupanni. O remetente 
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afirma que o escriba, Sîn-muballiṭ, etiquetara a demanda como garantia de que o valor medido 

para Iṣrupanni estava correto. Iṣrupanni, por sua vez, reclama que 450 litros (1 gur 2 barig 3 

ban2) de cevada foram roubados. Infelizmente o fim da carta está danificado e não podemos 

compreender o desfecho da situação.   

A carta 39 é a única que tem Nanna-mansum como remetente, o que nos leva a pensar 

que esse documento pode ser uma cópia da carta original enviada para o awīlum. Assumimos 

que o destinatário é Tutub-māgir. Nesse documento, Nanna-mansum escreve para apontar 

diversos problemas que enfrenta em Šaduppûm: não há engordadores para alimentar os bois 

pertencentes ao palácio, e os anciãos da cidade solicitam 18,000 litros (60 gur) de cevada 

cultivada e óleo de gergelim. Ele escreve para que Tutub-māgir providencie a cevada para os 

anciãos. 

Além da gestão dos recursos agrícolas, Nanna-mansum lidava com a gestão de pessoas, 

como podemos observar nas cartas 24 e 27 também encontradas nessa sala.  

As cartas 33 e 34 referem-se ao envio de aproximadamente 600 litros (2 gur) de peixe 

de Šaduppûm para Ešnunna. Na carta 34, Munānum envia um tablete para Nanna-x106 no qual 

parece afirmar ter consciência da tarefa que lhe cabe, providenciar o peixe. Na carta 33, Nanna-

x escreve para Nanna-mansum para que o administrador se certifique que o peixe estará 

disponível com o comerciante e que Munānum seja enviado rapidamente para Ešnunna com o 

pedido solicitado. Além de lidar com a gestão de pessoas para providenciar e transportar o 

pedido, o oficial administrativo controla o fluxo de bens que entram e que saem de Šaduppûm.  

Na carta 29, temos outro exemplo do controle da entrada e saída de bens. Šumrustum 

envia um documento para solicitar um salvo-conduto para Nanna-Mansum, ou seja, para que o 

transporte de um escravo e quatro carneiros para os acadianos aconteça livremente, sem o risco 

de ser retido ou impedido.  

Outro assunto que aparece nessas cartas é o controle legal da capital sobre Šaduppûm, e 

esse oficial é responsável por tomar ações a cada problema levantado. Na carta 28107, a justiça 

a ser cumprida refere-se ao roubo de propriedades, nesse caso bois, os bois de Badīdum. Eles 

foram encontrados nas mãos de Dukubum e Šar-Adad, que afirmam tê-los comprado na cidade 

de Šaduppûm de dois vendedores: Warad-Sîn e Luštamar. Para provar que os bois foram 

                                            
106 O nome Nanna-x não é totalmente legível no tablete. A letra “x” indica a parte faltante. 
107 Uma análise mais detalhada desse documento pode ser encontrada em: FATTORI, A.; GONÇALVES, C. (no 
prelo).  
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adquiridos por vias legais e localizar os culpados pelo delito, Nanna-mansum, o destinatário, 

deve enviar os acusados para que possam responder pelas acusações108.  

A carta 35 está muito danificada, impossibilitando-nos de realizar comentários acerca 

desse documento.  

 

4.3.1.2 Sala 17 

 

Carta 46 (IM 51114) 

“1Para Nannai 2diz. 3Assim [fala] Kalūmum: 4eu aqui 5estou pressionado e 6não irei. 7Um 

ṣuḫārum-servo o campo 8como se fosse eu 9 tomou. 10-12[...]. 13Quando o escravo da casa chegar 

e 14no campo [...] e 15em frente ao awīlum 16estabelece. 17Se meu pai [...], 18assuma minha 

responsabilidade. 19O campo [...] 20em questão 21gan2 [...]. 22[...]. 23Dá água para que ele possa 

irrigar e 23providencie semente. Não [...]”. 

 

Comentários:  

A sala 17 representa o maior escritório do edifício e comunicava-se diretamente com a 

sala 5, que era seu arquivo. Apenas uma das cartas desse trabalho foi exumada da sala 17. Tanto 

o remetente como o destinatário da carta 46 só aparecem nesse documento. Apesar de a parte 

do tablete que descreve o assunto estar fragmentada, sabemos que o documento está relacionado 

à posse de um campo. Sobre a sua interpretação, apresentamos duas possibilidades: ou o jovem 

trabalhador está tomando o campo de Kalūmum, ou a responsabilidade do cuidado do campo 

em questão está sendo transferida para o jovem trabalhador.  

 

 

 

                                            
108 Essa carta apresenta similaridade com o item 9 do Código de Hamurabi: “Se um bem de um awīlum 
desapareceu; se seu bem desaparecido na mão de um outro awīlum é apreendido; se o awīlum em cuja mão o bem 
desaparecido foi apreendido diz: ‘um vendedor me vendeu, na frente de testemunhas eu comprei’; se o dono da 
propriedade roubada diz: ‘eu quero trazer testemunhas que conhecem a minha propriedade roubada’; se o 
comprador mostrou o vendedor que lhe vendeu e as testemunhas na frente das quais ele comprou e o dono do bem 
desaparecido trouxe as testemunhas que conhecem seu bem desaparecido. Então os juízes examinarão as palavras 
deles; se as testemunhas na frente das quais o preço foi pago e as testemunhas que conhecem a propriedade roubada 
atestam o conhecimento delas em frente ao deus, então o vendedor é ladrão; ele será morto; o dono do bem 
desaparecido pegará seu bem desaparecido. O comprador, na casa do vendedor, pegará a prata que ele pesou” 
(tradução nossa a partir do texto acadiano publicado por ROTH,1995, p. 82-83). 
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4.3.2 Templo 

 

O templo (Figura 5) principal de Šaduppûm era dedicado a Bēl-Gašer (CHARPIN, 

1987, p. 67), a divindade mais importante do panteão local, e media 8 m × 18 m. Em dois textos 

encontrados em Tell Harmal, Bēl-Gašer é listado como deus criador (CHARPIN, 2015b, p. 

157).  

 

Figura 5 – Planta detalhada do templo com destaque para a sala 58 

 

 
Fonte: MIGLUS (2006-2008, p. 494). Grifos nossos para destacar a sala 58. 

 

Não sabemos o exato papel desempenhado pelo templo nesse contexto. Hussein (2009, 

p. 11-15; p. 30) chama atenção para documentos que evidenciam relações comerciais estreitas 

entre Nanna-mansum e o templo109, e para uma carta (IM 52986) que trata do roubo de uma 

quantidade de gergelim pertencente a Nanna-mansum. Nesse último, o portão do templo é o 

local do julgamento e um sacerdote desempenha o papel de testemunha110.  

 

4.3.2.1 Sala 58 

 

Carta 49 (IM 51490) 

“1Para Mār-Ištar diz. 2Assim [fala] Warad-Sîn [...]: 3,4Quando tu vires esse meu tablete, 5o 

perseguir de seu desejo 6larga e 10 gin2  de prata 7,8traz rapidamente para mim. 9Vem aqui para 

                                            
109 Não temos acesso a essa documentação.  
110 A carta IM 52986 foi publicada por A. M. Hamid em 1990. Não temos acesso a essa publicação.  
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que 10eles não me pressionem. 11-20[...]”. 

 

Comentários:  

Das 50 cartas, apenas a carta 49 foi encontrada no templo. Os nomes do destinatário e 

remetente aparecem em outras cartas. Mār-Ištar aparece como remetente da carta 25 (IM 

51376), uma carta que faz referência ao festival de Tišpak, mas não sabemos se ele desempenha 

algum papel no templo de Bēl-Gašer. Já Warad-Sîn aparece envolvido em um conflito na carta 

28, na qual ele é um dos acusados de vender os bois roubados, como vimos acima.  

Na carta 49, o remetente pede que Mār-Ištar pare o que está fazendo (“o perseguir de 

seu desejo larga”) e leve rapidamente cerca de 80 gramas de prata (10 gin2) para ele. Se Warad-

Sîn for a mesma pessoa referida na carta 28, o pedido de prata pode estar relacionado com a 

sentença que está enfrentando.  

 

4.3.3 Habitações 

 

Trinta e três cartas do presente estudo foram encontradas em sete salas (Figura 6) dessa 

área do sítio arqueológico. As salas onde foram encontrados esses tabletes pertencem a duas 

estruturas separadas pela rua 113. De acordo com Miglus, essas estruturas abrigavam 

habitações, que mediam entre 20 m2 e 80 m2 (2006-2008, p. 493). Na descrição a seguir, 

chamamos de Conjunto de Habitações 1, onde são encontradas as salas 114 e 143; e Conjunto 

de Habitações 2, onde são encontradas as salas 116, 133, 133/134, 136 e 142.  
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Figura 6 – Planta detalhada de parte das habitações, com destaque para as salas onde 

as cartas foram encontradas 

 

 
Fonte: BAQIR (1946). Grifos nossos para destacar as salas 114, 116, 133, 133/134, 142 e 143.  

 

4.3.3.1 Conjunto de Habitações 1 

 

4.3.3.1.1 Sala 114 

 

Carta 42 (IM 51260) 

“1Para o meu bēlum-senhor diz. 2Assim [fala] Bēlānum: 3Agora dois sacos 4Sāriqum carregou. 
53 ban2 de farinha e 6 sila3 de pão que estão a tua disposição 6sela dentro em um saco 7e envia 

sob o teu selo. 8Eu mesmo estou pressionado 9e não posso ir. 10Está certo 11que o soldado de 

Erībam 12para a casa 13venha e 14vós não inquiriu conta ele? 15Sāriqum que o meu tablete 16para 

ti fará carregar, 17[...] dará 18,19[...]. 20Conduze-o. 21Ele vai me valorizar”. 

 

Comentários: 

Compreendemos que, nesse documento, o remetente é subordinado ao destinatário. No 
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início da carta, Bēlānum solicita que o remetente envie uma quantidade de 30 litros de farinha 

(3 ban2) e 6,120 cm3 de pão (6 sila3) em um saco selado e identificado, pois ele mesmo não 

pode realizar a demanda. Esse tablete está sendo carregado por Sāriqum, que também parece 

levar consigo os sacos para colocar o pão e a farinha especificados e deve ser conduzido ao fim 

da tarefa. O remetente também reclama das atitudes do destinatário em relação ao soldado de 

Erībam. Não podemos afirmar que o soldado é Sāriqum.  

 

4.3.3.1.2 Sala 143 

 

Carta 44 (IM 51110) 

“1Para Nannatum 2diz. 3Assim [fala] Daduša 4e Šīma-aḫatī: 5Com relação à mensagem na qual 

a tristeza 6do meu coração [que] diante de ti 7eu coloquei. 8Eu escrevi para ti anteriormente. 9A 

escrava tu não me deste. 10Certamente, nos teus olhos 11não há [olhar] para cá. 12Adoça meu 

coração. 13,14Como a necessidade da casa é sentida? 15Não segura a escrava”.   

 

Carta 45 (IM 51229) 

“1Para Nannatum 2e Šēlebum 3diz. 4Assim [fala] Rīm-Adad: 5A respeito de Ibnī-Tišpak, o 

šangûm-chefe do templo, 7eu vos escrevi 6para dar 18 gan2 de campo 7e 8a ordem vós não 

ouvistes. 9De fato, agora 10vós estais sendo falso e 11,12vós falais da boca para fora. 13Amanhã, 

quando 14eu chegar, 15o šakanakkum-governador na minha mão 16vos entregará. 17Quando o 

meu tablete vós ouvirdes, 1818 gan2 de campo para I bnī-Tišpak 19dai. Não demorai 20para que 

ele não volte 21a se aproximar”. 

 

Carta 47 (IM 51585)111 

“1Para Huzalum diz. 2Assim [fala] Adad-abum, seu filho: 3,4Šamaš e Wer possam eles te manter 

vivo para sempre. 5Nunca o meu desejo 6de algo precioso eu te escrevi. 7Se tu és realmente meu 

pai, 81 10belo 8muttatum-colar de pedras 9bem cheio 10mostra para mim e 11sela-o com teu selo 

e 12,13para quem o meu tablete for carregar para ti 14dá para que ele traga para mim. 15Se em tua 

posse 16não há nenhum, 17onde houver 18extrai do solo e 19faça-o carregar para mim. 20Tenho 

muito desejo. 21Não recuses o pedido. 22,23Com isso eu entenderei que tu, meu pai, me ama. 

                                            
111 Essa carta foi traduzida por Oppenheim (1967, p. 87). Optamos por não seguir sua tradução.  
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24Além disso, o teu preço lá 25estabeleçe para mim, em um tablete 26copia e carrega para mim. 
27O ṣuḫārum-servo que irá para ti 28ele não deve ver o colar. 29Sela e dá à ele. 30,31O muttatum-

colar que ele carregará ele não deve ver. 32Deixe-o estar abundantemente adornado e belo. 
33,34Quando eu o vir, eu farei o mesmo para ti. 35Outra coisa: 36a naḫlaptum-túnica que falei 

para ti, 37assim tu me faze enviar”. 

 

Comentários: 

Nas cartas 44 e 45, temos o mesmo destinatário, Nannatum. Na primeira delas, os 

remetentes escrevem para ele retomando um assunto anterior: o envio de uma escrava. Eles 

usam estratégias de retórica para reafirmar a urgência da necessidade e para pedir para que 

Nannatum não segure mais a escrava e a envie para eles.  

Na carta 45, Nannatum é destinatário junto com Šēlebum. O remetente dessa carta, Rīm-

Adad, aparece também na carta 20 e ocupa, provavelmente, a posição de funcionário do palácio, 

como descrevemos no primeiro capítulo. Nesse texto, ele relembra que ordenou que Nannatum 

e Šēlebum dessem 64,800 m2 (18 gan2) de campo para Ibnī-Tišpak, o chefe do Templo de Bēl-

Gašer, e eles não cumpriram a ordem. Consequentemente, Rīm-Adad os ameaça: no dia 

seguinte ele estará em Šaduppûm, e o šakanakkum-governador da cidade os entregará em suas 

mãos, ou seja, Rīm-Adad terá autonomia para decidir o destino de Nannatum e Šēlebum. 

Finaliza ordenando que os destinatários deem rapidamente essa quantidade específica de terras 

para Ibnī-Tišpak para que ele não volte a pedir.  

A carta 47, é uma carta com o pedido de um filho para seu pai. No início da carta, Adad-

abum saúda seu pai, Huzalum, com uma sentença de benção e, logo em seguida, dirige-se ao 

objetivo da carta: pedir algo precioso. O remetente deseja um colar de pedras, abundantemente 

adornado e belo, e continua usando a linguagem para conseguir o que deseja: afirmando ser a 

primeira vez que pede algo do tipo, que tem muito desejo e que também tem pressa, que o 

cumprimento do pedido é uma prova de amor e que o favor será recompensado. A jóia deve ser 

entregue ao servo que carrega o tablete, entretanto ele não deve vê-la. Finaliza a carta com outro 

pedido, que Huzalum também o envie uma túnica. Não é possível determinar se nas linhas 24 

a 26 ele se refere ao colar.  
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4.3.3.2 Conjunto de Habitações 2 

 

4.3.3.2.1 Sala 116 

 

Carta 48 (IM 51270) 

“1Para Uṣiya 2diz. 3Assim [fala] Nawiram-šarur: 4Para Ibnī-Tišpak 5dá água 6para que o campo 

dele ele possa irrigar 7e quando do meu informe 8no tempo da colheita você irá evitar isso. 9Tem 

a água dele cortada”. 

 

Comentários: 

Os sacerdotes são membros respeitados dentro das comunidades na Mesopotâmia 

(VEENHOF, 1986, p. 26). Nessa carta, o destinatário deve fornecer água para Ibnī-Tišpak, o 

šangûm-chefe do Templo de Bēl-Gašer. As questões relativas ao campo de Ibnī-Tišpak, como 

vimos, foram mencionadas na carta 45, que parece anteceder o assunto desse documento. A 

água deve ser fornecida para irrigar o campo, mas apenas por um período. No tempo da colheita 

a água deve ser cortada.  

 

4.3.3.2.2 Sala 133 

 

Carta 1 (IM 51503) 

 “1Para os šatammū-contadores diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3Com relação ao boi de 

arado de Šaduppûm – 4o meu bēlum-senhor me escreveu para fazer a atribuição. 5Para o meu 

bēlum-senhor eu falei como segue, isso é o que eu disse: 6‘O šakanakkum-governador de 

Šaduppûm morreu, 7não há nenhum. O boi de arado em questão está sob o controle do 

kagurrûm-funcionário. 8,9Quem irá entregá-lo?’ Meu bēlum-senhor respondeu-me como segue, 

isso é o que meu bēlum-senhor disse: ‘Os bois e os boiadeiros 10,11pertencem à casa do 

kagurrûm-funcionário. Não os liberes e não ponhas tuas mãos neles. Bois adequados para o 

palácio 12e ṣiḫḫirūtim-servos tantos quantos estiverem disponíveis, 13localiza para mim para 

que eu possa atribuí-los’. Um único boi que seja adequado 14não há. Eu examinei a situação da 

casa do kagurrûm-funcionário. 15Para Tutub-māgir, o šakanakkum-governador de Šaduppûm, 
16nem um único boi foi dado. Quatro homens jovens 17e três mulheres adequadas para o palácio 
18eu localizei e atribuí. 19Um boi adequado não existe, 20assim eu não darei para ele. 21,22Quando 
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eu reportei de volta para o meu bēlum-senhor, assim eu [disse]: ‘Nenhum único boi foi dado 

para ele 23e os ṣiḫḫirūtim-servos disponíveis eu atribuí para ele. 24Lá não há bois adequados 

para o palácio, 25o que há são bois adequados para o kagurrûm-funcionário. Meu bēlum-senhor 

como segue 26me respondeu, isso é o que meu bēlum-senhor disse: ‘Até agora 27,28eu não 

comecei a mandar coletar em relação a casa dos meus wardû-servos. 29,30Em breve, quando eles 

forem fazer a inspeção, que eles me lembrem e 31bois e ṣiḫḫirūtim-servos para que eles me 

possam fornecer 32e que a bīltum-obrigação não será negligenciada.’ 33Essa mensagem Bēl-

litēr, 34o mensageiro expresso, trouxe de volta para mim. 35Agora, porque a bīltum-obrigação 

está atrasada 36eu estou sendo culpado. 37Por cinco dias a partir de agora o restante 38,39da 

bīltum-obrigação, a dívida da casa, eu estou aguardando para receber. Porque é assim 40eu 

escrevi, os bois estão dispersos. 41Imediatamente vós [dissestes]: 42‘Enquanto os bois estavam 

dispersos não escrevestes para nós.’ 43Porque é assim, para lembrar-vos, 44eu vos escrevi.”. 

 

Carta 2 (IM 51505) 

“1Para os šībūtum-anciãos da cidade 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4O vosso tablete que vós 

mandastes carregar eu ouvi. 5A respeito dos ṣuḫārû-servos para o palácio 6sobre os quais vós 

escrevestes para mim: ‘7assim que vosso tablete eu ouvi, 8para os homens 9da porta do palácio 
10todos eles eu enviei 11e para o palácio 12um tablete eu mandei levar.’ 13Aquele do vosso enviar 
14 rapidamente eu farei 15e vós 16não vos torneis negligente. 17Tornai-vos ocupado e 18,19fazei o 

que é da vossa partida”. 

 

Carta 3 (IM 51311) 

“1Para os šībūtum-anciãos da cidade 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4Anteriormente assim vós 

falastes, 5isso é o que vós falastes: ‘6Sobre a cidade de Šaduppûm 7impõe seu controle e 
8nenhum outro deve governar essa cidade’. 9Isso foi o que vos dissestes. 10Agora, o distrito em 

que eu sou residente 11está em perigo 12,13eu não conseguirei ir e inspecioná-las. Para Ešnunna 
14ide e vosso pedido 15diante do palácio 16colocai. 17O dever dessa cidade 18eu pegarei. 19Um 

jovem da vossa confiança 20 colocai e 21no comando da cidade 22possa ele estar. 23E minha 

pessoa no palácio 24farei prevalecer 25e para a obrigação desta cidade 26estarei a disposição.”. 

 

Carta 4 (IM 51312) 

“1Para a cidade e os šībūtum-anciãos da cidade 2diz. Assim [fala] Ṭārīdum, 3teu filho: 4,5Assim 
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que Belšunu sobre tua ida à Ešnunna 6ouviu, ele se encheu de raiva; 7assim ele [falou]: ‘8Em 

[vão] eles foram na minha frente [...]. 9Os dois soldados têm [minha] preferência. 
10,11Certamente eu devo me levantar por eles e eles se levantarão por mim’. 12Por causa desta 

palavra 13 dois soldados de confiança 14sem me perguntar ele enviou e 15assim ele [falou]: 16-

30[...]. 31,32Ele falou como segue: ‘33Até [...] 34desapareça [...] 35,36aproxime-te de mim’. Ele 

estabeleceu guarda para mim. 37,38Se a cidade não se posicionar de acordo com o desejo dele, 

ela perecerá”. 

 

Carta 5 (IM 51251)112 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] teu bēlum-senhor (rei): 4Entre os rakbû-mensageiros 

montados, fugitivos 5impuseram-se. 6Assim eu deliberei, 7isso é o que eu disse: ‘De fato, os 

fugitivos estabeleceram-se. 8O rakbum-mensageiro montado que para a vila dele vai, 9a menos 

que ele carregue um selo meu, ele não deve ir’. 10Isso é o que eu decidi e assim escrevi para 

ti.11A partir de agora os rakbû-mensageiros montados 12que mostrem para ti o meu selo 
13possam eles permanecer na kaprum-vila dele e 14do campo dele e da casa dele possa ele cuidar. 
15E enquanto ele estiver estabelecido, a casa 16está assegurada. 17Antes que ele parta,18,19NP 

deve escoltá-lo para o palácio e trazer o documento com o meu selo 20para a identificação dele. 
21Para aquele que não tem um documento com meu selo, 22e que vá até ti, 23tu não devas dar 

permissão para permanecer! 24Traz ele de volta para mim”. 

 

Carta 6 (IM 51365) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] teu bēlum-senhor (rei): 4com relação às vacas do palácio 
5,6que tu enviaste para o país, 7elas estão sendo retidas. 8 Essas vacas 9[...]. 10Na cidade de Dūr-

Rimuš 11estão sendo coletadas. 12,13,14,15E no centro da cidade amanhã dá de comer para elas”. 

 

Carta 7 (IM 51184) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Uma ovelha da cota de Nūr-Amurrum 4eu 

peguei e para Apil-kūbi, o šatammum-contador, 5eu dei. Uma boa ovelha 6para Nūr-Amurrum 
7dá! 8O awīlum confiou em mim 9e aqui uma ovelha 10de Lašabar 11ele não pegou. 12Uma 

                                            
112 Essa é a única das 50 cartas a cujo envelope temos acesso. O envelope carrega um selo impresso com as 
seguintes inscrições: “i-ba-al-pi-el/ LUGAL dānnum/ na-ra-am dtišpak/ šar eš2-nun-naki/ DUMU da-du-ša”. 
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ovelha 13que tu darás a ele, 14permita que seja boa. 15Quando a tua oferenda 16tu pegares 17e 

deres 18, 19deixa o deus entrar no festival nabrūm113. 20,21Eu aqui estou ocupado: 22os homens 
23que eu enviei 24,25,26possam eles ou carregar lotes de madeira para Adurbalu 27ou dique 
28possam construir.”. 

 

Carta 8 (IM 51186) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4A respeito de Abim 5,6eu causei que fosse 

carregada uma carta para Itūr-šēpšu. 7,82 gur 1 barig de boa cevada com 1 ban de Šamaš – 
9,10vai tu e com aquele que meu tablete carregará para ti, 11,12,13na frente de ti a cevada possa 

medir! 14,15,16Não detenhas o awīlum que irá leva meu tablete para ti; 17,18envia-o rapidamente”. 

 

Carta 9 (IM 51189) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4,5,6,7Possam eles conduzir a bezerra 

embridada aqui, que está contigo; 8não a faças atrasar. 9Para o campo aberto da charrua 10eu 

vou dá-la. 11Tu com 12a bezerra 13vem 14e no campo aberto da charrua 15deixa-te ser visto. 

16,17,18Faça me um favor, awīlum! 19Palha e 201 ban2 de cevada 21que está contigo 22possam eles 

pegar! 23, 24,25Diz assim ao teu coração, assim [diga]:26‘Aconteceu’”. 

 

Carta 10 (IM 51192) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Se o campo está irrigado 4ou não irrigado, 
5escreve-me. 6Se o campo do rabûm-chefe 7está cultivado ou ocioso, 8escreve-me. 9,10Possa 

Burum e aquele que eu vou enviar transportar 11,12para cá o meu alimento que está com Adur-

bālaya. 13E a provisão 14que tu adquiriste para mim – 15eles trouxeram-na para a casa do pai 

dele, 16e eles não a receberam. 17Possivelmente 18a cevada tu não mediste. –19Ao bēlum-senhor 

dela, 20devolva-a. 21,22,23,24Está certo se tu distorces as minhas palavras?”. 

 

Carta 11 (IM 51197) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4Apil-kūbi, o šatammum-contador, 5que está 

                                            
113 nabrūm, um dos meses de Ešnunna (CAD N, v.1, p.30).  Sobre nabrūm c.f. GREENGUS, 1987, p. 217-218, 

nota 39.  
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servindo comigo, 6,7pediu-me por 1 gur de provisões. 8Obtém 1 gur de cevada, 92 gur [xxx] e 
10,11[dá] rapidamente para [Apil-kūbi]. 12Esse awīlum 13,14tem a minha preferência. 15Faze com 

que seja dado rapidamente! 16,17O awīlum que enviei para ti 18não o retenhas! 19,20,21Tu não 

enviaste a cevada de Ammu-rabi, nosso pai e 22eles não trouxeram para ti, 23, 24isso está certo?” 

 

Carta 13 (IM 51310) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Com relação ao gergelim pertencente ao 

filho de Ilšu-abušu 4sobre o qual tu escreveste para mim, 5eu falei com [...]. 6Assim ele disse, 
7isso é o que ele disse: “8,9,10Eu irei a Šaduppûm e entregarei o gergelim para Tutub-māgir. 11Eu 

direi a ele como segue, 12isso é o que eu direi: 13,14‘Ele é dado para ti como teu nēbaḫum-

pagamento’”. 15Expressa-lhe o teu consentimento! 16,17,18Quando tu entregares o gergelim para 

o filho de Ilšu-abušu, 19retém 1 barig e 4 ban2 de gergelim 20e entrega-o para a casa. 21 22Desde 

que eu estou detido aqui, eu peguei 3 gin de prata 23,24,25,26como taxa para o gergelim. Também 

transmite minha carta para Adallal-ilami. 27[...]. 28Faze com que ele que conversou comigo traga 
29[x] + 4 gin de prata, 30 31 32 eles irão fazê-los ficar no lugar por uma oferenda funerária.” 

 

Carta 16 (IM 51198) 

“1Para Tutub-māgir diz. 2Assim [fala] Kubbutum: 3e sobre a declaração que Imgur-Sîn fez 4a 

Erībam, filho de Etel-pī-Šamaš, 5que está cultivando meu campo, 6assim ele [diz]: ‘O šibšum-

imposto do grão devido de seu campo 7para Kubbutum tu não deves dar.’ 8E um juramento pelo 

rei eles colocaram na boca dele. 9Se [...] a prata e a cevada, [...] 10possa ele falar. 1’,2’,3’Por que 

ele não me trata como [alguém] e contesta a cevada e me diminui 4’e me humilhou. 5’Isso está 

correto? 6’Sê responsável para que a minha cevada não seja detida. 7’Se ele não tiver feito liberar 

minha cevada, 8’eu e ele entraremos em conflito e 9, 10’ um cultivará preocupação contra o outro. 
11’,12’Essas são as minhas boas ações, que tu conheces e – 13’com relação à cevada e à prata?” 

 

Carta 18 (IM 51238 A) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Apil-kūbi, 4que tem amizade por ti: 5,6,7Nisto eu verei a 

tua atitude de irmandade comigo. 8Agora Ḫazirum, 9o pastor do rebanho 10do palácio, 11,12,13tem 

o meu gado com ele. 14,15Por minha causa sejas gentil com ele”. 
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Carta 19 (IM 51238 B) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Abum-waqar, 4que tem amizade por ti: 5Sobre Bēlšunu, 
6ele certamente não é seu. 7,8Sejas gentil com ele. 9Por minha causa, 10libera-o.11Tudo o que tu 

escreves 12aqui, 13,14eu consigo escutar tua ordem. 15,16,17Faz algo para estabelecer tua gentileza 

com ele.” 

 

Carta 21 (IM 51376) 

“1Para Tutub-māgir, diz. 2Assim [fala] Awīl-ili: a respeito da prata da carroça 3para o qual tu 

me fizeste dar um documento com o prazo de dez dias – 4agora um mês foi preenchido e prata 

tu não me trouxeste, 5nem me deste tua explicação. 6O awīlum a quem fiz uma promessa 7me 

trouxe 3 escravas identificadas. 8Isso é o que ele disse: ‘12 mana de prata 9tu me paga, caso 

contrário, 1030 gur de cevada mede.’ 11Agora traz-me a prata, 12caso contrário 13traz-me uma 

resposta para o meu tablete então 14eu poderei medir 30 gur de cevada. 15Remove tua 

responsabilidade, e com a finalidade do testemunho de tua palavra 16causa que alguém cuide 

do teu tablete”. 

 

Carta 36 (IM 51180) 

“1Para Imgur-Sîn, 2diz. Assim [fala] Aḫi-maraṣ: 3Possam Šamaš e Tišpak conceder-te vida. 4A 

respeito do campo o qual tu me escreveste, 5teu tablete que tu me enviaste eu ouvi. 6Diante de 

meus irmãos 7eu coloquei [o assunto] e assim [eles disseram]: 8‘Bom’, eles responderam 

positivamente. 9Naquele momento a chegada 10do šāpiṭum-governador estava próxima e 11eu 

não enviei ninguém. 12Quando o homem 13chegar e 14nós revimos nossa situação, 15depois do 

meu tablete, 16ou eu vou eu mesmo, 17ou dois homens jovens 18de confiança 19eu enviarei e 
20,21se [o trabalho] agradar a eles, eles tomarão [o trabalho] para si”. 

  

Carta 37 (IM 51194) 

“1Para Imgur-Sîn, 2diz. 3Assim [fala] Nūr-Tišpak 4e Sîn-riš: 5Com relação à carroça de cevada 

do iššiakkum-governador 6que está contigo, 7escuta o nosso tablete e 9deixa a cevada disponível, 
819 gur 2 barig 3 ban2 de cevada que é a tua ordem selada. 10A partir de agora 11em cinco 

dias com os awīlû 12que receberão a ração de cevada nós devemos chegar. 13Esteja a nossa 

disposição. 14Tu nos abandonas e 15para a tua casa nós reportaremos! 16E sem teu consentimento 
17nós abriremos o armazém e 18a cevada para os que receberão [a ração] 19nós mediremos”.  
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Carta 38 (IM 51382) 

“1Para Imgur-Sîn, 2diz. 3Assim [fala] Imgurum: 4A respeito do campo 5de Warad-Dagān, 6o 

awīlum 8mandou tu 7tomá-lo. 9Se o awīlum 10te deu a ordem sobre este campo 11,12eu quero 

informar o awīlum. 13Teu relatório 14completo envia para mim”. 

 

Carta 41 (IM 51182) 

“1Para Qīš-Tišpak diz. 2Assim [fala] Imgur-Sîn: 3[...] me dá. 4Nanna-mansum [...] 5[...] 6[...] foi 

dado. 7Dá para ele”. 

 

Carta 43 (IM 51193) 

“1Para Adā 2diz. 3Assim [fala] Apil-ilišu: 4Assim Tišpak-Gāmil 5eu enviei para ti. [O trabalho] 

de tijolos 6eu iniciarei. 7Homens fortes 8envia para mim’. 9-10Agora, você me enviou ainda NP, 
11um [homem] de Sîn-iddinam, 12um [homem] de Ipqušina, 13um [homem] de Ṣilli-Tišpak, 14um 

[homem] de Qīš-Tišpak, 15um [homem] de Igiḫlu e 16[homem] seriamente doente. 17Um homem 

forte 18para fabricar 19tijolos 20envia para mim. 21[...]”. 

 

Comentários: 

Vinte e uma cartas foram encontradas na sala 133. Tutub-māgir é destinatário de doze 

delas, que provavelmente faziam parte do seu arquivo (HUSSEIN, 2009, p. 338). Dessas doze 

cartas, consideramos que duas delas foram enviadas pelo rei Ibāl-pî-El II, que aparece como 

“teu bēlum-senhor”. Como vimos anteriormente, a carta 5 teve seu envelope preservado e por 

meio dele podemos confirmar a identidade do seu remetente, o rei Ibāl-pî-El II. É provável que 

as pessoas que carregavam as mensagens (diferentes tipos de mensageiros) fossem 

independentes do controle do poder central, isto é, do rei. Nessa carta, os rakbû-mensageiros 

montados, abusaram dessa liberdade e retornaram às suas casas no meio do trabalho. Diante 

disso, o rei resolve tomar providências e, a partir desse momento, o governador local, Tutub-

māgir, só poderia deixar permanecer em seu distrito o rakbum-mensageiro montado que tivesse 

o documento selado pelo rei. Quem não cumprisse a ordem deveria ser encaminhado para 

Ešnunna (CHARPIN, 2010b, p. 122-123). Na carta 6, o rei escreve para dar uma ordem 

referente às vacas pertencentes ao palácio. Elas foram enviadas para Ešnunna, mas foram 

retidas no caminho, em Dūr-Rimuš. Devido ao acontecimento, Tutub-māgir tornou-se 

responsável por alimentá-las.  
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Outras seis cartas são enviadas por Imgur-Sîn para Tutub-māgir: cartas 7, 8, 9, 10, 11, 

13.  Nas cartas 7 e 11, o remetente, Imgur-Sîn, escreve para Tutub-māgir em favor de um 

terceiro, Apil-kūbi. Como vimos no capítulo anterior, Apil-kūbi exerce a função de šatammum-

contador, e sabemos que Imgur-Sîn, o šassukkum-o que registra as terras, tinha um time de 

oficiais šatammū que trabalhavam com ele (ELLIS, 1976, p. 17). É bem possível que Apil-kūbi 

trabalhava com Imgur-Sîn e era seu subordinado.  

Na carta 7, Imgur-Sîn inicia o documento solicitando uma espécie de compensação: 

informa que deu uma ovelha de Nūr-Amurrum para Apil-kūbi e pede que Tutub-māgir reponha 

o animal com uma ovelha de boa qualidade. A ovelha em questão será usada como oferenda no 

mês nabrūm, quando ocorre o festival religioso de mesmo nome. Em seguida, Imgur-Sîn 

escreve brevemente sobre mais um assunto: Tutub-māgir deve fornecer madeira para os homens 

que o remetente enviou. Aqui vemos a execução de uma demanda de responsabilidade da 

administração da cidade: a construção de diques. Nessa carta parece-nos que Imgur-Sîn 

encontra-se fora de Šaduppûm, em Lašabar. 

Na carta 11, Imgur-Sîn pede que Tutub-māgir providencie rapidamente provisões para 

Apil-kūbi. Nessa carta, Imgur-Sîn chama Apil-kūbi de awīlum, colocando o šatammum em 

posição de igualdade, ou seja, eles pertencem ao mesmo estrato social. No fim da carta, cobra 

o destinatário sobre a falha no envio de uma demanda de cevada.  

Na carta 8, temos duas possibilidades de interpretação. Na primeira delas, Imgur-Sîn 

escreve sobre dois assuntos distintos, a saber: (1) a solução de um assunto anterior que envolve 

Abim e Itūr-šēpšu e a (2) medição de cevada, cujo destino não sabemos. Outra possibilidade é 

que Imgur-Sîn solicita que Tutub-māgir acompanhe um de seus homens para medir 660 litros 

(2 gur 1 barig) de boa cevada e o envio 1 ban de Šamaš114 de Itūr-šēpšu. Na segunda 

interpretação, a cevada e a prata seriam entregues para Abim. Ao final do documento o 

remetente enfatiza que o homem enviado, e consequentemente a demanda solicitada, devem 

retornar rapidamente. 

Na carta 9, Imgur-Sîn trata da gerência de animais. Pede que o destinatário envie um 

animal próprio para arado, uma bezerra embridada. O pedido especifica que a bezerra deve ser 

conduzida por Tutub-māgir para que ele possa ser visto realizando a demanda. Além disso, o 

remetente pede palha e 10 litros (1 ban2) de cevada.  

                                            
114 Destacamos a possibilidade dos logogramas gišBAN2 dUTU serem compreendidos como MAŠ2 dUTU, “o juro 
de Šamaš”, geralmente relacionado a empréstimo de prata (GREENGUS, 1986, p. 194-196). 
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No início da carta 10, Imgur-Sîn cobra Tutub-māgir por informações referentes a um 

campo específico, do rabûm-chefe. Ademais, no decorrer da comunicação, trata de questões 

relativas a provisões e mensuração de grão. Solicita que dois homens (linhas 11 e 12) possam 

levar para ele o seu alimento que se encontra com Adur-bālaya. Também escreve sobre o não 

cumprimento do envio de provisões e a não medição da cevada. Assim como nas cartas 8 e 9, 

a mensuração da cevada deve ser feita, fiscalizada e autorizada por Tutub-māgir. 

Como vimos no primeiro capítulo, a carta 13 trata da demanda de gergelim e prata 

relacionados ao nēbeḫum-pagamento pertencente a Tutub-māgir. 

As cartas 16, 18, 19 e 21 foram enviadas para Tutub-māgir por diversos remetentes. Na 

carta 16, Kubbutum escreve para Tutub-māgir para reclamar das decisões de Imgur-Sîn. Como 

vimos no capítulo anterior, esse documento trata de um conflito sobre o destino da receita de 

um campo šibšum. 

A carta 18 é a única em que Apil-kūbi é o remetente. Nesse documento, ele pede que 

Tutub-māgir seja gentil com Ḫazirum. Ele cuida do rebanho do palácio em Šaduppûm, mas não 

sabemos se existiam mais pessoas que ocupavam essa função. O que podemos afirmar a partir 

da leitura desse documento é que Ḫazirum não desempenhava exclusivamente esse papel; ele 

também cuidava do rebanho de outras pessoas, como é o caso do rebanho de Apil-kūbi. Na 

carta 25, o remetente pede que Nanna-mansum envie um tablete para o chefe dos šatammū. 

Como vimos nas cartas 7 e 11, Imgur-Sîn pede por algumas demandas em benefício de um 

šatammum, Apil-kūbi, e refere-se a ele como awīlum. Além disso, na carta 18, Apil-kūbi está 

em contato direto com Tutub-māgir, nos levando a supor se ele desempenharia o papel de chefe 

desses oficiais em Šaduppûm. 

Na carta 19, Abum-waqar escreve sobre um terceiro, Bēlšunu. Tutub-māgir o deteve 

por alguma razão e o remetente escreve para que ele seja liberado. Como um acordo, o 

remetente afirma que está disponível ao que Tutub-māgir pedir, mas em troca ele deve 

estabelecer a gentileza com Bēlšunu, ou seja, deixá-lo ir.  

Na carta 21, Awīl-ili está esperando prata como pagamento pela carroça (ou pelo 

carregamento contido na carroça), que lhe foi prometido em dez dias. Entretanto, o mês acabou 

e ele não recebeu nem seu pagamento, nem uma explicação pelo não recebimento. O remetente 

cobra Tutub-māgir pelo envio de prata para que possa pagar um terceiro, “o awīlum”, pelo 

recebimento de 3 escravas identificadas. Caso a prata não seja enviada, Tutub-māgir deve 

enviar uma carta expressando a autorização para que ele meça 9 mil litros (30 gur) de cevada 



 
 
 

87 

no lugar da prata. O remetente termina a carta pedindo para que Tutub-māgir cumpra com suas 

obrigações para que o assunto seja encerrado e enfatiza que o tablete deve ser guardado a fim 

de comprovar o que lhe foi prometido. Apesar de Awīl-ili cobrar Tutub-māgir pela falha no 

cumprimento de suas obrigações, observamos que esse administrador se comporta como peça 

chave na gerência dos fluxos de bens e pessoas e que o remetente precisa de sua autorização 

para medir a cevada. Nesse caso, ou a cevada pertence à cidade ou foi prometida a alguém e 

seu destino também é controlado pela administração de Šaduppûm. 

Nessa sala, também encontramos três cartas de um funcionário do palácio, Ṭarīdum, 

para os šībūtum-anciãos da cidade. Nesses documentos, ele está em contato com a instituição 

que respondia pelos indivíduos da cidade e tomava as decisões coletivas. Se considerarmos que 

Tutub-māgir é o chefe dos šībūtum-anciãos da cidade (VIAGGIO, 2004, p. 29), podemos 

considerar que essas três cartas também faziam parte do seu arquivo.  

A carta 2 é a resposta a uma carta sobre o envio de ṣuḫārû-servos para o palácio, os 

quais Šaduppûm deve colocar à disposição de Ešnunna.  

Diferentemente da carta 2, as cartas 3 e 4 nos mostram o importante papel 

desempenhado pelos šībūtum-anciãos nas decisões administrativas da cidade. Na carta 3 

também temos a retomada de assuntos anteriores, em que o remetente, Ṭarīdum, relembra o 

acordo com os šībūtum-anciãos da cidade, no qual eles o escolheram como responsável pelo 

controle de Šaduppûm. Entretanto, ele escreve para informar que está em uma situação 

complicada: ele não pode deslocar-se do local onde mora para atender o pedido dos šībūtum-

anciãos de Šaduppûm. Diante disso os remetentes devem dirigir-se diretamente ao palácio e 

informar que o Ṭarīdum aceita ocupar a função administrativa115 que está implícita nesse 

documento e ele irá confirmar (linha 24) sua obrigação com Šaduppûm frente ao palácio.  

Na carta 4, quando Ṭārīdum refere a si próprio como “teu filho” (linha 3), podemos 

interpretar que ele se coloca à disposição de Šaduppûm. Apesar de parte do tablete estar 

danificada, nos parece que Belšunu escreveu para o remetente para reclamar sobre uma decisão 

que os šībūtum-anciãos tomaram, passando por cima de sua autoridade. Essa decisão parece ser 

de caráter militar, já que as reclamações de Belšunu giram em torno de dois soldados de sua 

                                            
115 Charpin (2007, p. 171-172) interpreta que nas linhas 17 e 18 o remetente afirma que assumirá a responsabilidade 
administrativa da cidade. Não sabemos exatamente para qual função administrativa ele foi designado. Uma 
interpretação possível é que o Ṭarīdum será nomeado como rabiānum de Šaduppûm (CHARPIN, 2007, p. 172).  
Para uma outra interpretação dessa carta, ver Von Koppen, 2007, p. 490.  
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preferência e aparente lealdade. Belšunu também parece gozar de certa autoridade116, já que, 

em contrapartida, ele passa por cima das ações dos remetentes e envia esses soldados, além de 

ameaçar a cidade: caso Šaduppûm (representada pelos šībūtum-anciãos) não se posicione, ela 

perecerá.  

A carta 1 é enviada por um dos administradores, Nanna-mansum, para os šatammū-

contadores, oficiais a serviço de Imgur-Sîn. Nessa carta, Nanna-mansum retoma e descreve 

assuntos tratados em correspondências trocadas com o rei. Os assuntos principais são (1) a 

atribuição de pessoas e bois para o novo šakanakkum-governador de Šaduppûm, Tutub-māgir, 

após a morte do šakanakkum-governador anterior e (2) a dívida da cidade com Ešnunna. Nas 

cartas enviadas para o rei, Nanna-mansum informa que não há bois adequados, mas que quatro 

homens e três mulheres foram localizados e atribuídos para Tutub-māgir. Nanna-mansum 

finaliza essa carta dizendo que, ao contrário do que šatammū-contadores disseram, ele lhes 

escreveu para relatar o problema dos bois. Além disso, em relação à bīltum-obrigação atrasada 

cobrada em outras cartas pelo rei, Nanna-mansum dá o prazo de cinco dias para que 

providenciem o restante da quantia. A bīltum-obrigação era recolhida, provavelmente, por 

Imgur-Sîn, já que ele gerenciava as terras do palácio.  

As cartas 36, 37 e 38 são destinadas a Imgur-Sîn. Todas estão conectadas ao cultivo e 

gestão das terras. A carta 36, parece ser a resposta a um assunto discutido anteriormente. Imgur-

Sîn ofereceu um campo ilkum para Aḫi-maraṣ, o remetente, mas em um primeiro momento ele 

estava aguardando a chegada do governador. Quando o šāpiṭum chegou (na carta referido como 

“o awīlum”), ele rediscutiu a oferta com seus irmãos, que responderam positivamente. Aḫi-

maraṣ escreve para informar que aceitará a oferta do campo e que, caso não possa ir, ele enviará 

dois homens de sua confiança para realizar o trabalho.  

Na carta 37, Imgur-Sîn está com a carroça de cevada do iššiakkum-governador e deve 

deixar 5,850 litros (19 gur 2 barig 3 ban2) de cevada disponíveis para os remetentes, Nūr-

Tišpak e Sîn-riš. Eles irão buscar a cevada em cinco dias junto com os homens que a receberão 

como ração. Os remetentes ameaçam Imgur-Sîn. Se ele não cumprir o pedido, ele será reportado 

e eles abrirão o local onde a cevada está armazenada e a medirão sem a sua supervisão.  

Na carta 38, o remetente escreve para que Imgur-Sîn tome o campo de Warad-Dagān, 

                                            
116 Sabemos que a organização militar era hierárquica. Podemos questionar se Belšunu era uma figura de 
autoridade militar e ocupava um posto superior ao de rēdûm-soldado (representado pelo logograma sumério 
AGA.UŠ) (LANDSBERGER, 1955, p. 121-131).  
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uma ordem dada por um awīlum, ou seja, por um homem em posição superior a Imgur-Sîn. 

Além de realizar essa demanda, Imgur-Sîn deve escrever um relatório completo e enviar para 

Imgurum. Perguntamo-nos se nesse contexto o awīlum não seria Tutub-māgir.  

Na carta 41, temos Imgur-Sîn como remetente. Infelizmente o tablete está muito 

danificado para sabermos o que o oficial está solicitando de Qīš-Tišpak. Temos a presença de 

outro oficial no documento, Nanna-mansum. 

O remetente e o destinatário da carta 43 só aparecem nesse documento. Apil-ilišu faz 

uma solicitação específica: Adā deve enviar um homem forte para fabricar tijolos. O nome de 

Qīš-Tišpak aparece na linha 14, onde um homem dele foi enviado para Apil-ilišu. Devido ao 

estado da carta 41, não podemos afirmar se esses dois documentos estão conectados.  

 

4.3.3.2.3 Intersecção Salas 133/134 

 

Carta 12 (IM 51226) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4Por que razão 5eles escrevem para ti em 

relação à cevada, 6mas tu não dás nenhuma cevada? 7Até agora 8eu não comi tuas tâmaras117. 
9Seus espinhos 10,11perfuram meus rins. 12Qual o significado 13,14de não entregar cevada à 

“casa”? 15Escuta meu tablete e 16,17dá 1 gur de cevada à “casa”. 18,19Tu estás trabalhando sob 

as ordens do esposo dela, 20por dia 21,221(barig) 4(ban2) de cevada cairá na tua frente. 24[Mas] 

eu não tenho cevada. 25Dá cevada! 26,27Tú irás criar dificuldades para minha “casa”?” 

 

Carta 14 (IM 51234) 

“1Para Tutub-māgir diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3Com relação ao gergelim que é 

cultivado nas terras do palácio, 4eles falaram para mim 5e eu enviei a ti. 6, 7, 8Eu nunca esconderei 

uma propriedade do palácio quando eu a tiver visto diretamente. 9, 10Agora, então, eu envio 

Buriya a ti. 11Para o gergelim em questão 12, 13, 14ele o distribuirá. Aquele que começar uma 

                                            
117 De acordo com Göetze (1958, p.31), a expressão idiomática suluppīka ul akul, literalmente “eu não comi tuas 
tâmaras” (CAD S, p. 373), indica o sentido de “tomar vantagem desleal da capacidade de alguém”. Durante a 
arguição dessa dissertação, o Prof. Dr. Marcelo Rede sugeriu outra possibilidade de leitura para o primeiro sinal 
dessa linha: KUŠ. Dessa forma, teríamos KUŠ luppīka ul akul, literalmente “eu não comi tua bolsa de couro” 
(CAD, p. 185; CAD L, p. 252). O termo KUŠ luppum, atestado durante o período paleobabilônico, designa uma 
bolsa de couro utilizada, entre outras coisas, para o transporte de cevada. Nesse caso, poderíamos interpretá-la da 
seguinte maneira: “eu não comi a tua cevada”, uma alternativa plausível em vista do contexto do documento. 
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briga eles irão responsabilizar, e [as pessoas no] palácio ouvirão sobre eles. 15Em segundo lugar: 

Antes de isso vir a tona, 16,17,18eu quero ver-te. Faça com que sejam aproveitados os wardû-

servos do palácio e os filhos da cidade que estão disponíveis para que possam cortar o gergelim. 
19[Quando] o gergelim deles em questão 20for devido, o palácio 21discutirá contigo”. 

 

Carta 15 (IM 51235) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Nanna-mansum: 4Sobre a madeira que tu me enviaste – 
5,6a madeira não é suficiente nem o tanto quanto precisamos para dois dias de aquecimento. 

Portanto, eu falei para ti, 7isso é o que eu disse: ‘Tem a madeira entregue aqui para mim!’ 
8Assim tu respondeste como segue, isso é o que tu disseste: 9‘De acordo com o meu ir118 eu 

impus a elas’. 10,11E com relação ao meu nēbaḫum-pagamento o que que tu disseste?: 12‘Vai a 

Ešnunna e 13eu te darei!’ 14, 15,16Lá existe um awīlum que realiza meu desejo, 17, 18mas aqui um 

awīlum que realize teu desejo não existe! 19, 20Por que tu não causas que alguém tenha meu 

nēbaḫum-pagamento trazido aqui? 21, 22Por tua causa eu não me queixei, por tua causa 23, 24, 25, 

26eu trabalhei duramente(?). De agora até a colheita, em relação do campo e cultivo no que te 

tocar, eu não me queixarei. 27Manda meu nēbaḫum-pagamento!” 

 

Carta 17 (IM 51237) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Ušareš-hentil 4e Bēlšunu 5que tem amizade por ti: 
6,7quando o rei te colocou na posição de rabiānum-autoridade local, 8tu disseste 1 gin2 de prata. 
9[Mas] desde agora, teu povo 10alcaçou a igualdade, 11tu não te preocupas [mais] conosco. 12Seja 

1 gin2 de prata ou 131 carneiro engordado para o festival de Šamaš, 14envia para nós. 15Outra 

coisa, a šiqqum-salmoura 16está sendo feita [fermentada]. 17Nosso zanzar-vegetal nós não 

temos, 18,19e o seu zanzar-vegetal está disponível [na quantidade] de 1 barig 4 ban2 para ti. 
20E eles falaram para nós: 21”3 ban2  de zanzar-vegetal onde quer que exista, 22compra e nos 

envia. 23Com isso nós veremos a tua amizade”. 

 

Carta 20 (IM 51240) 

“1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Rīm-Adad: 4os awīlû a serviço do šandabakkum-oficial 

5confrontaram o palácio, 6e assim falaram: ‘7nas nossas terras de subsistência 8,9 não existe agora 

                                            
118 Literlamente “o ir de mim”.  
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1 sar de pomar irrigado.10Aqui 11estamos passando necessidade e 12tivemos fome 

continuamente’. 13Os awīlû não são numerosos, 14são três jovens trabalhadores. 15O palácio 

falou para mim 16por essa razão 17eu reportei. 18Eles falarão contigo. 19Dá para eles a água, 
20para que eles possam irrigar as terras de subsistência. 21,22,23Não obrigue os awīlû a informar 

o palácio novamente”.  

 

Comentários: 

Na intersecção das salas 133 e 134, foram encontradas cinco das 50 cartas. Assim como 

as cartas encontradas na sala 133, acreditamos que essas também foram parte do arquivo de 

Tutub-māgir. Em todas elas temos esse administrador como destinatário das mensagens.  

Na carta 12, o remetente, Imgur-Sîn, reclama de um problema relativo a uma demanda 

de cevada, que está diretamente ligada à sua função e responsabilidade administrativa e parece 

ser de sua responsabilidade. Entretanto, a demanda depende de outros agentes, em especial das 

ações de Tutub-māgir, que parece não colaborar. O remetente usa as expressões idiomáticas 

“eu não comi tuas tâmaras. Seus espinhos perfuram meus rins”, que interpretamos como “eu 

não tomei vantagens, não fui desleal com você, mas você está me aborrecendo”, para expressar 

seu desapontamento e apelar para a boa vontade do outro a fim de que o problema seja 

solucionado. Além de questionar a razão de Tutub-māgir não enviar a cevada, o remetente faz 

uso de verbos no imperativo (“escuta meu tablete”, “dá cevada à casa”, “dá cevada”) para deixar 

claro que se trata de uma ordem. Não fica claro a que se refere o termo “casa” para a qual a 

cevada deve ser enviada e que, caso o envio não aconteça, trará problemas para Imgur-Sîn.  

Nas cartas 14 e 15 temos como remetente outro oficial administrativo da cidade, Nanna-

mansum. Na carta 14, Nanna-mansum escreve para Tutub-māgir sobre a colheita de gergelim 

nas terras pertencentes ao palácio, provavelmente terras biltum. Tutub-māgir deve providenciar 

uma quantidade específica de gergelim, que é uma obrigação em dívida com o palácio. Nanna-

mansum envia Buriya para fiscalizar até que a demanda seja cumprida. Além do gerenciamento 

dos grãos, o texto nos mostra que esses oficiais também geriam pessoas. Os oficiais de 

Šaduppûm devem garantir que exigências da administração central (Ešnunna) sejam cumpridas. 

A frase “quando o grão em questão for devido, o palácio discutirá contigo”, mostra que alguma 

atitude foi tomada por Ešnunna e que Tutub-māgir provavelmente foi responsabilizado pelo 

problema.  

Como vimos no primeiro capítulo, na carta 15, Nanna-mansum cobra de Tutub-māgir 
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sobre o envio do seu nēbeḫum-pagamento. Além disso, a carta trata de um assunto 

administrativo, o envio de madeira para aquecimento. Nesse documento, o remetente deixa 

claro que Tutub-māgir não cumpriu o pedido como esperado.  

Além de estar em contato direto com outros oficiais administrativos de Šaduppûm, 

Tutub-māgir recebe uma carta, a carta 20, de um provável funcionário do palácio, Rīm-Adad. 

O remetente inicia a carta com um assunto passado: três jovens trabalhadores que cultivam as 

terras de subsistência do šandabakkum informaram o palácio que nessas terras não receberam 

água para irrigar 36 m2 (1 sar) de uma área de pomar; por conta disso, estão passando 

dificuldades. O palácio informou diretamente a Rīm-Adad, que reportou o problema à 

administração local de Šaduppûm. Ele escreve para que Tutub-māgir dê água para eles, para 

que não entrem em contato com o palácio novamente. Nesse documento notamos que a queixa 

é dirigida ao funcionário no controle administrativo de Šaduppûm, nos levando a concluir que 

a administração local tem participação na gerência das terras agrícolas, até mesmo nas terras de 

subsistência, e que controla de um dos recursos básicos da agricultura, a água.  

Na carta 17, não sabemos a função dos remetentes. Eles relembram Tutub-māgir de 

quando ele foi nomeado autoridade local de Šaduppûm e cobram de uma promessa feita a eles: 

que ele daria cerca de 8 gramas (1 gin2) de prata. Aparentemente, a prata não foi enviada. 

Nessa carta os remetentes pedem para que ele cumpra o que prometeu em nome da amizade e 

envie ou 8 gramas de prata ou um carneiro engordado. As demandas solicitadas estão 

conectadas ao festival de Šamaš. Em seguida, informam que a salmoura119 está em preparo, 

mas que o zanzar-vegetal não está disponível e Tutub-māgir deve providenciar 30 litros (3 

ban2) de zanzar-vegetal. Não sabemos se o preparo dessa comida está relacionado ao festival 

de Šamaš. 

 

4.3.3.2.4 Sala 136  

 

Carta 50 (IM 51272) 

“1,2,3[Para [x] diz]. [Assim fala][x]-Šamaš: 4[...] 5NP [...] 6para comprar 7ele enviou aqui e 
8deixa-o entrar. 9,10Agora, investiga as circunstâncias [...]. 11Envia meu homem contratado 

aqui”. 

                                            
119 Essa salmora, usada para condimentar os alimentos, era preparada com uma base de peixes, crustáceos e 
locustas (BOTTÉRO, 1995, p. 65; 181; p.216).  
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Comentários: 

Infelizmente esse tablete está muito danificado. Não sabemos o nome do destinatário e 

do remetente. Apenas notamos que esse documento trata em parte do fluxo de pessoas.  

 

4.3.3.2.5 Sala 142 

 

Carta 40 (IM 51321) 120 

“1Para Sīsī 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 41 gur 1 barig 4 ban2 de cevada recém colhida 5para 

Imbi-Ištar 6tu[fem] faz carregar. 7Ele, a cevada germinada, 8deve dar para vós[fem.] e 

9rapidamente 10dá para ele 112 sila3 de malte. 12A cerveja dele 13ninguém pedirá”.121 

 

Comentários: 

A carta 40 tem como assunto principal a demanda de material, ou seja, a distribuição de 

cevada, para a produção do malte, parte do processo de produção da cerveja122. Essa carta foi 

enviada por um dos administradores, Imgur-Sîn, que, como podemos observar pelo emprego 

de formas verbais manifestando desejo ou exortação (“tu faz carregar”; “deve dar para ti”; “dá 

para ele”), controla as demandas que devem ser intercambiadas entre a destinatária, Sīsī, e uma 

terceira pessoa, Imbi-Ištar. 

Sīsī, a destinatária, é a única mulher que aparece como interlocutora no conjunto das 50 

cartas. Sabemos tratar-se de uma mulher pelo emprego do pronome da segunda pessoa feminino 

singular, kina, “para vós”, na linha oito. Nessa carta Sīsī parece estar diretamente envolvida 

com os primeiros passos para a produção de cerveja, enviando um tipo específico de cevada e 

                                            
120  Esse documento foi apresentado no II Colóquio Internacional do Antigo Egito e Oriente Próximo e publicado 
na forma de resumo expandido. O resumo expandido pode ser encontrado em:  
http://conferencias.fflch.usp. br/laop/laopiii/paper/view/2203. 
121 Quando Götze publicou essa carta (1958, p. 67), considerou que ŠE.PI (ŠE+ḫurpim) (linha 4) e ŠE+uplētim 
(linha 7) correspondiam à oposição cevada recente e cevada tardia. Essa suposição é baseada no emprego dos 
termos que adjetivam a cevada: ḫurpum e uplētum, dos verbos ḫarāpum, ser recente, e apālum, ser tardio. 
Observando o emprego desses termos e tendo em mente o processo de produção de cerveja, consideramos que 
essa sequência de demandas faz parte da primeira etapa básica do processo, a produção do malte. Portanto, optamos 
por traduzir ŠE.PI por cevada recém colhida e ŠE+uplētim por cevada germinada. 
122 Designada pelo logograma KAŠ e em pela palavra acadiana šikarum, a cerveja produzida na Mesopotâmia foi 
uma bebida altamente nutritiva. Sobre o processo de produção de cerveja c.f.: BOTTÉRO, 1963, p. 143-145; 
CIVIL, 1964, 67-89; MICHEL, 2009, p.204. 



 
 
 

94 

malte para Imbi-Ištar123.   

Imbi-Ištar, a terceira pessoa que aparece nesse documento, nos parece ser o encarregado 

da produção da cerveja – talvez o cervejeiro. Ele deve receber tipos específicos de cevada e 

malte, e a cerveja dele não será reivindicada por ninguém. 

De acordo com nossa interpretação do documento, Sīsī envia a cevada recém colhida 

para Imbi-Ištar, que realiza o processo de germinação do malte verde e, em seguida devolve o 

malte verde para Sīsī. Ela, por sua vez, realiza o processo de secagem e interrompe o processo 

de germinação, devolvendo o malte curado para Imbi-Ištar para que, provavelmente, inicie a 

produção da cerveja.  

 

*** 

 

Mediadoras das relações humanas, as cartas estabelecem a comunicação entre remetente 

e destinatário em uma direção objetiva dentro de um espaço claramente definido. Além disso, 

elas permeiam e compõem as relações de pessoas durante o desempenho das funções 

administrativas. Como vimos no primeiro capítulo, esses documentos estão integrados na 

dinâmica administrativa de Šaduppûm. Seu conteúdo nos revela principalmente detalhes a 

respeito da gestão das terras agrícolas, ações que se concentram, em termos amplos, na gestão 

de grão, animais e pessoas. 

As cartas apresentam para nós um ambiente de vigilância e controle, com destaque para 

o caráter de urgência e imediatismo no cumprimento dos pedidos. A obrigação de informar 

fazia parte do ethos administrativo (JURSA, REINFANDT, TOST, 2015), amarrando esses 

oficiais a uma rede de pertencimento que se mantinha por meio dessa prática específica: o saber 

administrativo.   

As cartas, como corpus textual, nos permitem identificar as estruturas administrativas 

em dois níveis: o da gestão local dos oficiais de Šaduppûm e o da interação entre Šaduppûm 

(local) e Ešnunna (central), dando-nos acesso a certos aspectos da máquina administrativa desse 

                                            
123 Nessa carta temos uma mulher envolvida no processo de produção da cerveja. Desde o terceiro milênio as 
fontes atestam o envolvimento de mulheres nesse tipo de atividade, como apontado por Bertrand Lafont (2016, p. 
151) em documentos da cidade de Garšana; e por Adelheid Otto (2016, p. 132-133) em selos cilíndricos acadianos. 
Alguns exemplos do segundo milênio são dados por Cécile Michel (2009, p. 206-207) na análise das cartas das 
esposas dos comerciantes paleoassírios e por Brigitte Lion (2016, p. 363) nos documentos de Nuzi. 
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reino. Ešnunna exerce certa autoridade impondo controle sobre Šaduppûm, a exemplo da 

produção de gergelim nas terras do sistema biltum – carta 14. Mesmo assim, a administração 

do palácio também dependia da eficiência das ações dos oficiais de Šaduppûm, constituindo 

uma relação de mão dupla. A administração local reage às ordens de Ešnunna. Se por um lado, 

a autoridade institui – e “instiga” –  a circulação de informações, por outro lado, a autoridade 

também é instituída e dependente dessas informações. 

Por fim, além da interação entre os oficiais administrativos de Ešnunna e Šaduppûm, 

pudemos observar jogos de negociação e resistência encabeçados por outros atores face esse 

sistema administrativo, como é o caso da carta 20, em que três jovens trabalhadores a serviço 

do šandabakkum-oficial dirigem-se direto ao palácio para reclamar sobre a administração de 

Šaduppûm. Agindo por meio de relações informais e caminhos alternativos de comunicação, 

esses atores situam-se nessa rede administrativa driblando, negociando e resistindo ao sistema 

imposto.   
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 5 PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E SOCIABILIDADE EM 

ŠADUPPÛM   
  

Acabamos de ver no capítulo anterior em que medida os temas trazidos pelas cartas 

permitem compreender os textos como parte da sociedade das pessoas. Nesse capítulo 

avançamos um pouco e consideramos as cartas, enquanto tabletes de argila, como elementos de 

uma sociedade de coisas e pessoas.  

Temos consciência de quão aberto é o problema da materialidade e quantas maneiras 

distintas existem para abordá-lo, como atesta a vasta literatura sobre os estudos de cultura 

material124. Em um primeiro momento, consideramos a materialidade tanto do ponto de vista 

da descrição das suas características materiais, quanto como parte integrante do sistema da 

cognição humana.  

E é especificamente essa última abordagem que sustenta a nossa percepção de como o 

letramento se estabelecia nessa sociedade. Levando em conta o letramento como uma mudança 

da cognição humana, seguimos considerando a sua prática dentro das atividades administrativas 

do período paleobabilônico.  

Por fim, consideramos que as pessoas que faziam parte dessa rede de relações 

administrativas tinham consciência dos limites da linguagem e, para tentar moldar a força 

mediadora dos tabletes, mobilizavam a escrita cuneiforme inserindo estratégias de retórica 

específicas em seus textos. É exatamente nesse ato que, em nossa leitura, práticas 

administrativas e sociabilidade se cruzam.  

 

5.1 COGNIÇÃO, MATERIALIDADE E LETRAMENTO  

 

Há muitas abordagens possíveis para o estudo da materialidade. Nos próximos 

parágrafos apresentaremos duas dessas dimensões. Em uma delas, a materialidade aparece 

como a descrição do objeto material, em outra, a materialidade está integrada em um sistema 

de interação dinâmico entre cérebro, corpo e objeto.  

Como apresentado no capítulo anterior, as 50 cartas foram escritas em língua acadiana 

e com o uso do sistema de escrita cuneiforme. O suporte da escrita das cartas em questão são 

                                            
124 C.f.: REDE, 1996a; 2012. 
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tabletes retangulares feitos de argila. Os tabletes de argila são objetos de suporte 

tridimensionais, comumente mensurados em seu comprimento, largura e espessura. Contudo, 

infelizmente não temos as dimensões dos tabletes das 50 cartas.  

Os sinais cuneiformes eram impressos na argila fresca da esquerda para a direita e de 

cima para baixo (Figura 7). Sua escrita e leitura davam-se a partir da face frontal seguindo em 

rotação em torno de seu eixo horizontal (Figura 8): do obverso (ou anverso), borda inferior, 

reverso, borda superior e, eventualmente, borda esquerda. As linhas do obverso e do reverso 

poderiam alongar-se até a borda direita.  

 

Figura 7 – Exemplo de direção da leitura da escrita cuneiforme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Carta 30, prancha com a cópia do tablete, de Götze, 1958, PL20. 
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Figura 8 – Esquema da leitura de um tablete. Na ordem de leitura temos: obverso, borda 

inferior, reverso, borda superior. Podemos observar que algumas linhas se alongam para a 

borda direita.  

 

 
Fonte: Carta 30, prancha com a cópia do tablete, de Götze, 1958, PL20. 

 

Os sinais cuneiformes têm forma tetraédrica (BRAMANTI, 2015, p. 2; 

CAMMAROSANO, 2014, p. 79) (Figura 9). Eles eram impressos na argila molhada com o uso 

de uma ferramenta, o stylus [caneta] (Figura 10). O nome acadiano para o stylus é qan ṭuppi 

(em forma logogrâmica GI.DUB, literalmente “cana de tablete”), indicando a provável matéria 

prima inicial usada para a sua produção, uma espécie de caniço. Porém, Cammarosano (2014, 

p. 65) nos chama atenção para a possibilidade de outros materiais terem sido usados para sua 

fabricação, como osso e bronze125.  

 

 

                                            
125 Para uma discussão mais aprofundada sobre o stylus cuneiforme ver: BRAMANTI, 2015; CAMMAROSANO, 
2014. 
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Figura 9 – Representação da forma de uma cunha: 

 
Fonte: A 7554, BRAMANTI, 2015, p. 3. 

 

Figura 10 – Representação da visão lateral de um stylus: 

 
Fonte: CAMMAROSANO, 2014, p. 80. 

 

Utilizando o esquema apresentado por Vanstiphout (1995, p. 2181-2182), podemos 

dizer que a escrita cuneiforme, como ato cultural, apresenta três aspectos principais 

interconectados, a saber: (1) o aspecto operacional de gravar os sinais cuneiformes em um 

suporte, como a argila, com o uso de um stylus. Os sinais cuneiformes apresentam as 

características da língua, no caso das cartas desse estudo, podem representar valores silábicos, 

determinativos ou logogrâmicos; (2) o aspecto funcional de realizar uma operação que resulta 

na fixação de uma mensagem no tempo-espaço; (3) o aspecto material que resulta dessa 

operação, o objeto “que não é idêntico a, ou nem mesmo coextensivo com, a mensagem” 

(p.2182, tradução nossa). 

Quando pensamos nos componentes materiais da escrita dessas cartas – o tablete de 

argila e o stylus – notamos que a plasticidade da argila permite que as pessoas moldem os 

tabletes em diversos tamanhos e que suas superfícies se tornem lisas, o que leva a uma eficiente 
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impressão de sinais em formato de cunhas por meio do uso de um stylus com a ponta lapidada 

em formato de cone poliédrico, como descrevemos anteriormente. 

Em artigos recentes, Karenleigh A. Overmann (2016; 2017) propõe pensar a 

materialidade como parte atuante na cognição humana. Como fundamentação teórico-

metodológica para pensar a realidade do Antigo Oriente Próximo, a autora baseia-se na Teoria 

do Engajamento Material de Lambrous Malafouris, publicada em How things shape the mind 

(2013). Essa teoria enquadra-se na tradição da arqueologia cognitiva, uma corrente da disciplina 

elaborada pelo arqueólogo britânico Colin Refrew que analisa a relação do engajamento 

humano com o mundo material (2004).  

Para Overmann, a cognição humana é um tipo de interação dinâmica sistemática entre 

cérebro, corpo e materialidade em uma perspectiva não hierárquica entre seus elementos (2016, 

p. 285; 2017, p. 1-2). Para a afirmação feita no parágrafo anterior, a seguinte observação de 

Overmann serve muito bem:  

 
Enquanto o cérebro é inegavelmente importante para a cognição, a 
materialidade é essencial para processos psicológicos como percepção, 
categorização e abstração. Isso significa que é difícil separar os aspectos 
internos e externos da cognição e deixa em aberto a questão de quanto do 
mundo externo o cérebro reproduz internamente. (2017, p. 2, tradução nossa). 

 

Seguindo esse raciocínio questionamos, portanto, nossa própria afirmação: eram as pessoas 

quem modelavam a argila e lapidavam o caniço (ou outro material de igual efeito)? Ou essa 

materialidade exerce sua potencialidade sobre as pessoas a ponto de levá-las a comportamentos 

específicos durante o todo esse processo? Nem um, nem outro, na medida em que a 

materialidade e as pessoas participam de uma rede em que as agências são distribuídas.  

 Por meio das proposições levantadas anteriormente, consideramos que o stylus e o 

tablete de argila não figuram nessa realidade apenas como ferramentas manipuladas durante a 

operação da escrita, servindo de estímulos externos à mente, mas eles são partes atuantes na 

estruturação desse ato cultural. Assim como cérebro e corpo, a materialidade interage “com 

potencial de mudar tanto os resultados sistêmicos quanto os componentes individuais” 

(OVERMANN, 2016, p. 285). De um ponto de vista mais amplo, não vemos o homem dentro 

de uma perspectiva evolucionista, como uma espécie dotada de um cérebro inventor; mas sim 

como “[...] uma espécie cuja cognição alcançou seu estado atual engajando as formas materiais, 

passadas e presentes” (OVERMANN, WHYNN, 2018, p. 3, tradução nossa).  
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A leitura e a escrita são atividades da cognição humana que integram esses três 

elementos: 

 

 [...] a escrita está repetidamente movendo a mão para produzir marcas e as 
julgando visualmente por legibilidade em um material que influencia como os 
movimentos são feitos e as marcas formadas. Com o tempo, essa interação 
melhora a coordenação mão-olho, treina o giro fusiforme126 para reconhecer 
objetos escritos por suas características e aumenta a coordenação entre o giro 
fusiforme e as regiões do cérebro que compreendem e produzem a linguagem 
e controlam os movimentos da caligrafia. As mudanças na 
neurofuncionalidade comunicam mudanças na materialidade da escrita, 
permitindo que ela se torne mais expressiva da linguagem, o que, por sua vez, 
intensifica a mudança neurofuncional (OVERMANN, 2016, p. 292-293, 
tradução nossa).  

 

Na concatenação dessa interatividade uma mudança cognitiva desponta, o letramento. Sem essa 

mudança, que incorpora a capacidade de ler e escrever uma determinada língua, como o 

acadiano, as cunhas são apenas marcas na argila.  

 

5.2 LETRAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO PALEOBABILÔNICO 

 

Tradicionalmente, os assiriólogos acreditavam que o conhecimento da escrita 

cuneiforme era uma prática cultural restrita aos especialistas, os escribas127. Autores como 

Pierce (1995, p. 3245) e Bertman (2003, p. 148) defendem que o letramento na Mesopotâmia 

era limitado e essa era uma sociedade majoritariamente iletrada. Essa crença deveu-se em 

grande parte à associação entre a complexidade do sistema cuneiforme e seu aprendizado.  

São vários os autores que têm trazido argumentos para nuancar a questão e apresentar 

visões diferentes da tradicional. Hoje sabemos que não há relação entre a complexidade de um 

sistema de escrita e o letramento de uma sociedade (CHARPIN, 2010b, p. 19). Além disso, o 

sistema cuneiforme é um sistema passível de simplificação (TROLLE–LARSEN, 1989, p. 133) 

e menos complexo do que imaginávamos. Veldhuis argumenta que o sistema de escrita 

cuneiforme era flexível e versátil, utilizado por diversas línguas ao longo de cerca de três mil 

anos de história – como o sumério e o hitita –, e que oferecia “tanto uma ferramenta eficiente 

                                            
126 Parte do lóbulo temporal envolvida nas atividades de reconhecimento de rosto e objetos (OVERMANN, 2016, 
p. 287).  
127 Essa discussão é localizada por Dominique Charpin (2010b, p.6).  
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para a comunicação mundana e os propósitos de registro, quanto um sistema simbólico 

intrincado” (2011, p. 69). Apesar de haver cerca de mil sinais cuneiformes conhecidos128 

(VELDHUIS, 2011, p. 69) e de cada um deles poder conter uma variedade de valores – sejam 

eles valores fonético-silábicos, logogrâmicos ou determinativos –, nem todos são atestados em 

todos os períodos da história da Mesopotâmia. Para além do fato de cada época ter o seu 

repertório, podemos simplificar esse sistema ainda mais afirmando que cada gênero textual 

mobilizava um conjunto específico de sinais dentro do repertório de cada época.  

Diante da evidência da versatilidade desse sistema, Veldhuis (2011, p. 70-74) defende 

a existência de níveis de letramento dentro da cultura mesopotâmica, dividindo-os em três tipos: 

(1) o letramento funcional, que se encontrava disponível para as pessoas comuns, fora das 

grandes instituições; (2) o letramento técnico, que acomodava o sistema cuneiforme às 

necessidades e era aprendido fora dos ambientes formais; e (3) o letramento erudito, que 

consistia no nível mais alto de conhecimento do sistema cuneiforme, aprendido nas escolas de 

escribas129.  

Não pretendemos nos debruçar sobre a questão do letramento, no Antigo Oriente 

Próximo. Entretanto, durante o período paleobabilônico, nota-se a ampliação do uso da escrita: 

surgem novos gêneros textuais, como as cartas pessoais e presságios; novos formatos, como 

textos bilíngues (acadiano-sumério); e um novo estilo de escrita mais utilitário, o estilo 

cursivo130 (VELDHUIS, 2011, p. 71-72). Para Postgate (1992, p. 69-70), é nesse momento que 

a escrita permeia os níveis mais fundos dessa sociedade, assim como é o momento mais difícil 

de compreender o papel dos escribas, já que estão plenamente integrados nas diferentes 

realidades sociais.  

Em relação ao letramento dos oficiais do período paleobabilônico, as opiniões divergem. 

Para Veenhof (1986, p. 21), durante o período de Ur III, muitos oficiais eram escribas, o que 

não parece se repetir durante o período paleobabilônico. Uma importante consideração vem de 

Harris (1975, p. 284-286), ao afirmar que existem “muito mais escribas na documentação do 

                                            
128 Charpin (2010b, p. 19) considera mais de 600 sinais. Labat (1995) propõe 598 sinais. Já Borger (MZL, 2004) 
reconhece 907 sinais. Aqui consideramos a aproximação feita por Veldhuis. 
129 As escolas de escribas recebiam o nome acadiano bīt ṭuppi (em sumério E2.DU.BA.BA), literalmente “casa do 
tablete”. Muitas das evidências sobre o currículo escolar vêm de Nippur e de Sippar, na Baixa Mesopotâmia. Sobre 
a educação escribal no período paleobabilônico, ver, por exemplo: GEORGE, 2005; LANDSBERGER, 1960; 
SJÖBERG, 1975.  
130 “A introdução de uma escrita cursivar, com signos abreviados, escrita abarrotada, e o limite entre os sinais 
pouco claro, é uma dessas inovações [...]” (VELDHUIS, 2011, p.  71).  
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que podemos identificar”, e muitos deles estão em altas posições administrativas, como a coleta 

de taxas e o controle de celeiros. Como podemos ver, essas são abordagens que consideram o 

letramento como consequência única de uma educação institucionalizada.  

Diferindo da abordagem de Veenhof, Gadd ou Harris, Dominique Charpin não endossa 

a dicotomia entre letrados, os que receberam formação escribal, e iletrados, os que não tiveram 

formação de escriba. Para esse autor (2010b, p. 13-15), o acesso à escrita cuneiforme não era 

“uma questão de especialistas”, mas uma aquisição que se aproximava do que Veldhuis definiu 

como “níveis de letramento”, definição essa que, segundo Overmann (2016, p. 287), aplica-se 

muito bem ao período paleobabilônico.   

Em sua análise dos documentos epistolares dos oficiais de Mari131 do século XVIII 

AEC, Charpin se propõe a entender se os oficiais administrativos eram hábeis em ler e escrever. 

Primeiramente, ele considera importante termos em mente que saber escrever registros 

administrativos é muito diferente de saber produzir uma carta, devido à maior complexidade 

desse gênero textual. Entretanto, a partir de uma análise morfológica das cartas com especial 

atenção ao verbo šaṭārum (redigir), ele conclui que possivelmente parte desses administradores 

podiam ler e escrever para si e por si. Essa análise consistiu em observar nessas cartas a presença 

de formas verbais132 específicas do verbo šaṭārum (redigir), formas que nos levam a entender 

que os administradores são o sujeito da ação, ou seja, eles escreviam ou recebiam a ordem de 

escrever133. Por fim, o autor também atenta-se para o fato da escrita não ser tão complicada 

como se pensara e que no período paleobabilônico era possível escrever um texto com o 

conhecimento de oitenta e três sinais (2010b, p. 19-20)134.  

 

 

                                            
131 Mari (Tell Hariri) foi uma importante cidade do Antigo Oriente Próximo no III e no II milênio AEC. Mais 
informações podem ser encontradas em: http://archeologie.culture.fr/mari/fr 
132 No acadiano, os modos verbais dividem-se em formas indicativas (pretérito, durativo e perfeito); formas 
injuntivas (imperativo, precativo, vetitivo e proibitivo); infinitivo; particípio e adjetivo verbal (puro ou conjugado 
como estativo). Os verbos podem ocorrer em temas, e os mais comuns são: tema G (tema básico); tema D 
(intensivo ou factitivo); tema Š (essencialmente causativo); e tema N (passivo do tema G).  
133 Para chegar a essa conclusão, o autor faz a comparação com outras formas verbais (desse mesmo verbo) que 
aparecem em outras cartas dos oficiais de Mari: as formas verbais com valor factitivo do verbo šaṭārum (šušṭurum 
e šuṭṭurum) remetem a existência de um sujeito que causa que a ação seja feita por um terceiro. Nesse caso, um 
sujeito que não realiza a ação de escrever, levando-nos a entender que nos casos onde há a presença do factitivo, 
há a presença de um escriba. 
134 O autor considera oitenta e dois sinais dos tipos consoante-vogal e vogal-consoante, mas observa que mesmo 
sem essa restrição, a lógica não é tão diferente.  
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5.3 PENSAMENTO, VOZ, TABLETE E LÍNGUA  

 

Levando em conta o maior alcance do letramento durante o período paleobabilônico e 

as considerações sobre a composição dos documentos dos oficiais administrativos realizada por 

Dominique Charpin, analisamos a seguir a estrutura dessa correspondência a fim de 

compreender se era possível que os administradores escrevessem suas próprias cartas. 

Como vimos no Capítulo 2, a estrutura dessas cartas apresenta elementos semelhantes 

em sua composição com relação à prática epistolar realizada durante todo o período 

paleobabilônico.  Todas as 50 cartas iniciam-se com a mesma sentença: “ana [indicação do 

destinatário] qibī-ma, umma [indicação do remetente]-ma”, ou, “Para [destinatário] diz. Isso é 

o que [remetente diz]”. Para alguns autores o imperativo do verbo qabûm (dizer), qibi (dize tu), 

dirigia-se diretamente como ordem ao mensageiro, de forma que o cabeçalho desses 

documentos epistolares seria um forte indicativo de que os documentos escritos eram lidos em 

voz alta para oficiais iletrados, que também ditavam as cartas para terceiros, os escribas 

(BOUZON,1986, p. 20).  

Se tomássemos essas afirmações por corretas, os oficiais, que eram iletrados, 

necessitariamos de assistência para identificar os registros, sendo os escribas importantes 

figuras nas relações administrativas, uma espécie de administrador oculto que salvaguardava, 

organizava e distribuía as informações, compondo ou muitas vezes participando da composição 

desses documentos (VEENHOF, 1986, p. 21).  

Em curso ministrado em 2017 no Collège de France, “Lire et écrire en Mésopotamie à 

l'époque paléo-babylonienne: la correspondance”, Dominique Charpin sugere como 

possibilidade que os oficiais comunicavam os assuntos em tópicos para as cartas e os escribas 

se encarregariam da redação.  

Não descartamos uma terceira possibilidade interpretativa. O verbo, conjugado no 

imperativo da segunda pessoa masculina do singular, “diz tu”, refere-se à carta como objeto 

ativo da comunicação. Nesse sentido, o tablete de argila não seria compreendido apenas como 

o suporte que transporta uma mensagem, mas como um objeto que comunica: o tablete diz para 

o destinatário, assim como o tablete testemunha a palavra do remetente135.  

Sobre a interpretação do cabeçalho, Charpin (2008, p. 119) defende que ele representaria 

                                            
135 Na carta 21:15 e 21:16, encontramos “[...] com a finalidade do testemunho da tua palavra, causa que alguém 
cuide do teu tablete”.  
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“as origens da transmissão oral das mensagens”, assim como evocado no poema épico 

“Enmerkar e o Senhor de Aratta”. Assim, o uso do verbo qabûm no imperativo não implicaria 

a obrigatoriedade do iletramento do administrador. Ele estaria inserido dentro de uma tradição 

cultural na qual os documentos poderiam ser lidos para ele pelo mensageiro, mas ele também 

poderia ter autonomia para ler as cartas por si só. 

Para além da estrutura do cabeçalho, podemos observar alguns aspectos na composição 

das cartas desses três administradores, como o uso de alguns verbos específicos nas cartas em 

que eles são remetentes e destinatários. 

Como apresentado nos capítulos anteriores, embora Tutub-māgir não tenha sido 

remetente de nenhuma das 50 cartas, podemos observar o uso de algumas formas verbais nas 

cartas que recebe como destinatário (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Análise morfológica dos verbos das cartas recebidas por 

Tutub-māgir 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 

 

Nas cartas 10, 13 e 19, temos o emprego do verbo šapārum (enviar/escrever). Ele 

aparece conjugado dentro do tema G, o que implica a ação do destinatário, ou seja, não foram 

conjugados no factitivo, levando-nos a considerar que Tutub-māgir poderia escrever cartas. O 

que pode ser interpretado da seguinte forma: o imperativo aqui convoca o próprio Tutub-māgir 

a escrever e não a fazer ou causar que alguém escreva, como seria o caso se esse verbo tivesse 

sido usado no tema D ou no tema Š. 

 Nesses documentos não há o uso do verbo amārum (ler), mas em contrapartida 

Carta e linha 
 

 
Forma que 
aparece na 

carta 

Forma 
infinitiva Forma conjugada Análise gramatical 

10:5; 10:8 šu-up-ra-am šapārum šupram, escreve-
me 

2o sing. masc. imperativo tema G 
+  am ventivo 

13:4 [ta-aš-pu-r]a-am šapārum 
tašpuram, tu 

escreveste para 
mim 

2o sing. masc. pretérito tema G + 
am ventivo 

19:11 [ta]-ša-pa-ru-u2 šapārum tašapparu, (que) 
tu escreves 

2o sing. masc. durativo tema G + 
u subordinativo 

12:15 ši-me-ma šemûm šimēma, escuta tu 2o sing. masc. imperativo tema G 
+ partícula ma 
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encontramos na carta 12 o verbo šemûm (escutar). A forma verbal šime (escuta tu) pode remeter 

tanto à tradição oral do envio de mensagens, como ao fato de que esse oficial dispunha de um 

escriba para a leitura de seus documentos.  

Nas cartas de e para Nanna-mansum e nas cartas de e para Imgur-Sîn também temos a 

presença dos verbos šapārum (escrever) e šemûm (escutar), como podemos observar nos 

Quadros 4 e 5:  

 

Quadro 4 – Análise morfológica dos verbos das cartas recebidas por Nanna-mansum 

Carta e 
linha 

Forma que 
aparece na carta 

Forma 
infinitiva 

Forma 
conjugada Análise gramatical 

1:40 
(remetente) aš-pu-ra-am šapārum ašpuram, eu 

escrevi 
1a sing. masc. pretérito tema G + 

am ventivo 

1:44 
(remetente) 

aš-pu-ra-ak-ku-
nu-ši-im šapārum ašpurakkunūšim, 

eu vos escrevi 

1a sing. masc. pretérito tema G + 
am do ventivo + 

kunūšim sufixo pronominal dativo 
2o plu. masc. 

24:17 
(destinatário) šu-up-[ra]-ma šapārum šupramma, 

escreve-me 
2a sing. masc. imperativo tema G + 

am ventivo + partícula ma 

27:10 
(destinatário) ši-ta-pa-ar-šu šapārum 

šitapparšu, 
continua 

escrevendo para 
ele 

2a sing. masc. imperativo tema Gtn 
+ 

šu sufixo pronominal 

22:9; 29:4 
(destinatário) i-na še-me-e-em šemūm 

ina šemêm, 
quando tu 
escutares 

ina + infinitivo tema G 

28:17 
(destinatário) i-na še20-me-e-em šemūm 

ina šemêm, 
quando tu 
escutares 

ina + infinitivo tema G 

31:7 
(destinatário) ši-me-ma šemûm šimēma, escuta tu 2o sing. masc. imperativo tema G + 

partícula ma 
Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 

 

Quadro 5 – Análise morfológica dos verbos das cartas recebidas por Imgur-Sîn 

Carta e linha 
Forma que 
aparece na 

carta 

Forma 
Infinitiva 

Forma 
conjugada Análise gramatical 

36:4 
(destinatário) ta-aš-pu-ra-a[m] šapārum 

tašpuram, tu 
escreveste para 

mim 

2o sing. masc. pretérito tema G + 
am ventivo 

37:7 
(destinatário) ši-me-ma šemûm šimēma, escuta 

tu 
2o sing. masc. imperativo tema G 

+ partícula ma 
Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 
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Na carta 1, enviada por Nanna-mansum, na carta 24, enviada para ele e na carta 36, 

recebida por Imgur-Sîn, temos diversas ocorrências do verbo “escrever” no tema G, que 

indicam que a ação foi realizada ou deveria ter sido realizada por eles. A mesma observação 

pode ser levada em conta em relação à carta 27 recebida por Nanna-mansum, na qual esse 

mesmo verbo aparece em um tema que expressa “ação repetida, habitual ou contínua” 

(HUEHNERGARD, 2011, p. 409), nesse caso a ação contínua de ele escrever. Já o verbo 

“escutar” aparece nas cartas de ambos da mesma forma que encontramos naquelas enviadas 

para Tutub-māgir, corroborando as considerações sobre a possibilidade de esses oficiais 

disporem de escribas para a leitura de seus documentos ou de remeter à memória da tradição 

oral do envio das mensagens.  

Consideramos que o uso do tema G na composição das cartas foi uma ação consciente, 

já que em diversas cartas desses administradores podemos observar o emprego de verbos no 

factitivo, como na carta 1 – de Nanna-mansum para os šatammū-contadores – onde temos a 

preposição ana (para), o verbo ḫasāsum no infinitivo do tema D e o sufixo pronominal 

possessivo kunu (de vós): ana hussusikunu, “para fazer o lembrar de vós”.  

Além das questões envolvendo o uso específico de alguns tempos verbais nas cartas de 

e para esses administradores, podemos observar a composição das cartas das quais são 

remetentes em relação à quantidade de sinais empregados para conceber esses textos 

epistolares.  

Ao realizar a contagem dos sinais das cartas que têm Nanna-mansum como remetente136, 

foi possível mensurar a quantidade de noventa e nove sinais entre valores silábicos, 

determinativos e logogrâmicos e dezenove logogramas compostos. As quatro cartas analisadas 

têm, em média, vinte e nove linhas cada137, 138. Já nas cartas de Imgur-Sîn139, encontramos o 

emprego de menos sinais que nas cartas do outro administrador. Nas oito cartas analisadas 

constatamos o uso de noventa e quatro sinais entre valores silábicos, determinativos e 

                                            
136 O quadro com a descrição dos sinais de Nanna-mansum pode ser encontrado no Apêndice B. 
137 As cinquenta cartas têm em média vinte e uma linhas de texto cada. No cômputo dessa média de linhas, foram 
excluídas dessa conta três cartas (16, 34 e 35), por não ser possível determinar o número exato de linhas escritas 
devido ao estado do tablete (partes quebradas ou extremamente danificadas). Das restantes, três cartas apresentam 
até dez linhas escritas (média de oito linhas); 19 cartas apresentam entre 11 e 20 linhas escritas (média de 17 
linhas); 21 cartas apresentam entre 21 e 30 linhas escritas (média de 24 linhas); e 4 cartas apresentam mais de 30 
linhas escritas (média de 38 linhas). 
138 Carta 1 – quarenta e quatro linhas; carta 14 – vinte e uma linhas; carta 15 – vinte e sete linhas; carta 39 – vinte 
e seis linhas. 
139 O quadro com a descrição dos sinais das cartas de Imgur-Sîn pode ser encontrado no Apêndice C. 
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logogrâmicos e quinze logogramas compostos. As cartas escritas por esse administrador são 

menores que as anteriores, tendo em média vinte e uma linhas de texto cuneiforme cada140.  

Tanto nas cartas de Nanna-mansum, quanto nas cartas de Imgur-Sîn, observamos o uso 

de pouco mais de cem sinais (cento e dezoito e cento e nove, respectivamente), número que 

ultrapassa os oitenta e três sinais necessários para se ter autonomia de escrita no período 

paleobabilônico, estimados por Charpin (2010b, p. 19-20). A partir dessas coordenadas, 

gostaríamos de sugerir que há evidências para considerar que esses administradores tinham 

domínio de um número suficiente de sinais para exercer suas atividades com autonomia.  

 

***  

 

A documentação epistolar estudada nesse trabalho, assim como a maioria dos 

documentos epistolares da Mesopotâmia, não apresenta uma declaração de autoria ou 

assinatura. Apenas conhecemos o nome do(s) destinatário(s) e do(s) remetente(s).  

Figuras importantes na administração de Šaduppûm e na relação com o palácio de 

Ešnunna, tanto Tutub-māgir quanto Nanna-mansum realizavam, pelo menos em parte, suas 

funções administrativas no edifício administrativo (Serai). Nesse sentido, podemos pensar que 

o šakanakkum-governador de Šaduppûm e o seu subordinado teriam, dentro desse ambiente, 

um escriba a sua disposição para ler e escrever documentos, mas isso não significa que não 

tivessem uma formação técnica para lidar com documentos específicos da administração e até 

um pouco mais complexos, como cartas. 

Diferentemente desses dois administradores que exerciam suas funções em um 

ambiente específico, Imgur-Sîn parece estar em constante deslocamento, devido à sua função 

administrativa de šassukkum, aquele que registra as terras. De acordo com Pierce (1995, p. 

2272), um šassukkum era um tipo de escriba. Nessa documentação não temos informação sobre 

a trajetória de Imgur-Sîn até tornar-se šassukkum para afirmar se foi educado dentro de um 

ambiente formal. Em todo caso, a partir dessas características nos parece razoável propor que 

esse administrador, especificamente, necessitava de mais autonomia e conhecimento em 

relação à leitura e escrita dos documentos administrativos.  

                                            
140 Carta 7 – dezoito linhas; Carta 8 – dezoito linhas; Carta 9 – vinte e seis linhas; Carta 10 – vinte e quatro linhas; 
Carta 11 – vinte e quatro linhas; Carta 12 – vinte e sete linhas; Carta 13 – trinta e duas linhas; Carta 40 – treze 
linhas. 
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Ao longo de toda a história da Mesopotâmia, os graus de letramento foram 

disseminados de diferentes maneiras (TROLLE–LARSEN, 1989, p. 133). Nesse caso 

específico, esses três administradores participavam de atividades que envolviam o registro e a 

comunicação. Não podemos ser assertivos em relação ao nível de letramento de Tutub-māgir, 

Nanna-mansum e Imgur-Sîn apenas pelo fato de que conviviam com pessoas letradas, já que 

adquirir letramento não é uma mudança cognitiva passiva, dependendo antes de tudo da 

interação cérebro, corpo e materialidade por meio das atividades cognitivas das ações de ler e 

escrever. Todavia, consideramos essa uma alternativa plausível, já que o letramento nas 

atividades administrativas, mesmo que em níveis técnicos, era importante ou, arriscamos a 

dizer, necessário. 

 

5.4 ESTRATÉGIAS DE RETÓRICA E SOCIABILIDADE: AS CARTAS COMO 

MEDIADORAS DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Trocar cartas faz parte de um sistema de comunicação complexo. Como vimos nos 

capítulos anteriores, o pano de fundo da maioria dessas cartas é a administração agrícola e as 

demandas que ela acarreta.  

Em um primeiro passo, nessa seção, elencaremos os momentos em que esses 

administradores tentam provocar ações por meio de uma linguagem própria da administração, 

provavelmente como parte de um recurso consciente para afetar o destinatário. Nossa intenção 

não é fazer uma análise de discurso completa, mas dirigir o nosso olhar para certos trechos 

dessa correspondência que exemplificam esse recurso. Em seguida, analisaremos tais trechos 

recorrendo a autores e conceitos, a fim de compreender melhor essas cartas como mediadoras 

das relações sociais e integrantes do processo de gestão de pessoas, produtos e informações. 

Comecemos então pela leitura da documentação.  

Um primeiro recurso para o qual gostaríamos de dirigir a atenção é a reprodução de 

discursos e a retomada de assuntos, o que é em verdade uma das características presentes nas 

cartas do período paleobabilônico em geral (CHARPIN, 2008, p. 191). Notamos que, após o 

cabeçalho, grande parte desses documentos resgata alguns acontecimentos a fim de sustentar 

ou justificar o pedido que será feito, como na carta 7:3-7 de Imgur-Sîn para Tutub-māgir:  
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ištēn immerum itti Nūr-Amurrum elqē-ma ana Apil-kūbi šatammum addin ištēn 

immerum damqam ana Nūr-Amurrum idin 

“Uma ovelha de Nūr-Amurrum eu peguei e para Apil-kūbi, o šatammum-contador, eu 

dei. Uma boa ovelha para Nūr-Amurrum dá!” 

 

Como podemos observar, na primeira parte uma ação finalizada é descrita evidenciando que o 

remetente cumpriu uma tarefa para fazer, em seguida, seu pedido ao destinatário. 

Ao realizar o pedido em si, é recorrente o emprego de verbos de ação no modo 

imperativo. Podemos citar como exemplos alguns dos mais recorrentes: idin, dá tu (imperativo 

do verbo nadānum, dar); alik, vá tu (imperativo do verbo alākum, ir); ṭurud, envia tu 

(imperativo do verbo ṭarādum, enviar); šupur, escreve/envia tu (imperativo do verbo šapārum, 

escrever, enviar) e leqe, pega tu (imperativo do verbo leqûm, pegar, trazer).  

Em alguns documentos acrescentam-se estratégias para enfatizar a urgência da 

solicitação, como o emprego do advérbio de modo arḫiš, rapidamente, nas cartas 11, 31, 33 e 

40. Em outros, a urgência pode ser notada pela repetição do pedido, como na carta 12:16-17 e 

12:25 de Imgur-sîn para Tutub-māgir: 

 

ištēn kur še ana bīt idin [...] še’am idin 

“Dá 1 gur de cevada à ‘casa’ [...] Dá cevada!” 

  

A repetição também pode ser usada a fim de ressaltar uma especificidade no pedido, 

enfatizando sua importância, como na carta 19:5-8 e 19:15-17 de Abum-waqar para Tutub-

māgir: 

 

aššum Bēlšunu [...] gimillam elīšu šukun [...] ša gimillim šakānim elīšu epuš 

“Sobre Bēlšunu [...] Seja gentil com ele [...] Faz algo para estabelecer tua gentileza com 

ele”  

 

Outra estratégia utilizada pelos remetentes para persuadir os destinatários e despertar 

empatia de quem recebe a mensagem é o emprego de uma linguagem altamente emocional. 

Essa linguagem é mobilizada de diversas maneiras: 
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- no reforço de boas ações realizadas pelo remetente, como nas cartas 15:21-23 de 

Imgur-sîn para Tutub-māgir; 12:8 de Nanna-mansum para Tutub-māgir; e 16:11’-12’ de 

Kubbutum para Tutub-māgir:  

 

aššumīka ul adbub aššumīka amtaḫaṣ  

“Por tua causa eu não me queixei. Por tua causa eu trabalhei duramente(?)” 

 
suluppīka ul akūl 

“Eu não te traí.”141 

 
anniātum dummuqātūya ša atta tīdû-ma 

“Essas são minhas boas ações, que tu conheces” 

 

- fazendo uso de perguntas retóricas com o objetivo de levar o destinatário à reflexão, 

como nas cartas 10:21-24, 11:23-24 e 12:12-14 de Imgur-sîn para Tutub-māgir: 

 

damiq inūma qabê tusarraru 

“Está certo se tu distorces as minhas palavras?” 

 
anniātum damqā 

 “Isso está certo?” 

 
idum mīnumma ša še’am ana bītim la tanaddinu  
“Qual o significado de tu não entregar cevada à ‘casa’?” 

 

- evidenciando falhas do destinatário em relação ao remetente, como nas cartas 12:9-11 

de Imgur-sîn para Tutub-māgir; 17:11 de Ušareš-hentil e Bēlšunu para Tutub-māgir; e 

21:4-5 de Awīl-ili para Tutub-māgir:  
 

 

                                            
141 Sobre essa passagem, ver nota de rodapé número 117.  



 
 
 

113 

 

ṣillâtūka kalêtīya usaḫḫīla 

“Você machucou meus sentimentos”142 

 
daḫatni ul tašâl 

“Tu não te preocupas [mais] conosco”  
 

ul kaspam tublam ul ṭēmka tutērram 

“Prata tu não me trouxeste, nem me deste tua explicação” 

 

- ou na ênfase nas relações pessoais, como no caso das cartas 17:23 de Ušareš-hentil e 

Bēlšunu para Tutub-māgir; 18:5-7 de Apil-kūbi para Tutub-māgir e 26:9 de Aya-abāš 

para Nanna-mansum:  

 

ina annītim rā’imūtka nimmar 

“Com isso nós veremos a tua amizade”  

 
ina annītim atḫūtka lūmur 
 “Nisto eu verei a tua atitude de irmandade comigo” 

  
šumma tarammanni 

“Se tu tens amizade por mim”143 

 

Há ainda outras fórmulas iniciais, como as fórmulas de benção encontradas nas cartas 

30:4-6 de Rīš-Šamaš para Nanna-mansum; e 36:3 de Aḫi-maraṣ para Imgur-Sîn, que expressam, 

além do desejo quanto ao bem-estar do destinatário, uma forma de gratidão diante do pedido 

que será apresentado nas linhas seguintes desses documentos:   

 

 

                                            
142 Expressão idiomática que significa literalmente “seus espinhos perfuram meus rins”. Como o rim é o órgão 
ligado aos sentimentos, optamos por essa tradução (CAD K, p. 75).  
143 Uma fómula semelhamente também podem ser encontradas na saudação, como nas cartas 17, 18 e 19 destinadas 
a Tutub-māgir e nas cartas 26 e 27 destinadas a Nanna-Mansum, com o emprego da palavra rā’imukka, “que tem 
amizade por ti”.  
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Šamaš u Tišpak aššumīya dāriš ūmī liballiṭūka  

“Possam Šamaš e Tišpak manter-te vivo para sempre por minha razão” 

 
Šamaš u Tišpak liballiṭūka 

 “3Possam Šamaš e Tišpak conceder-te vida” 

  

Outra ferramenta são as frases em tom de ameaça, como nas cartas 28:23-24 de Nabi-

ilišu para Nanna-mansum; e 33:16-17 de Nanna-[x] para Nanna-mansum: 

 

naglab sipar šarrim illakakkum 

“o punhal de bronze do rei chegará até ti” 

 
lumun lib aḫūka araššiakkum 

“Raiva de ti eu cultivarei” 

 

Ou uso de ameaça como recurso de apelo após o pedido não ter se realizado, como na 

carta 20:21-23 de Rīm-Adad para Tutub-māgir:  

 

lā iturrūma awīlû ekallam lā ulammadū 

Não reincida e os awīlû não informarão o palácio. 

 

A linguagem materializada nas cartas nesses trechos é, em nossa leitura, um instrumento 

de controle e poder usado por essas pessoas, isto é, os oficiais administrativos e seus pares de 

comunicação. Esses oficiais, mais precisamente, procuravam obter respostas e provocar ações 

desejáveis em seus pares de comunicação.   

O filósofo da linguagem John Austin definiu três atos de fala144:  

 
Primeiro distinguimos um grupo de coisas que fazemos ao dizer algo, que 
juntos resumimos dizendo que realizamos um ato locucionário, que é mais ou 
menos equivalente a proferir uma certa sentença com um certo sentido e 
referência [...]. Em segundo lugar, dissemos que também realizamos atos 
ilocucionários, tais como informar, ordenar, advertir, empreender, etc., ou 
seja, enunciados que têm uma certa força (convencional). Em terceiro lugar, 
também podemos realizar atos percucionários, o que produzimos ou 

                                            
144 Sobre atos de fala e força ilocucionária ver: AUSTIN, 1962; SEARLE, 1994. 
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alcançamos dizendo algo [...] (1962, p. 108, tradução nossa). 
 

O efeito de um ato ilocucionário é a sua força ilocucionária145 (p. 99). Procurando nomear e 

delinear mais precisamente o recurso que aqui se encontra, gostaríamos de sugerir que “uma 

carta tem uma força ilocucionária particular: a existência de uma carta em si tem significado 

para além do conteúdo e, de maneira reflexiva, a referência é frequentemente feita dentro da 

carta à existência da própria carta em si” (BARTON; HALL, 2000, p. 6-7, tradução nossa). 

Dessa forma, essas cartas que se destacam pela grande ocorrência de conteúdos com o 

teor de pedido ou ordem, teriam o objetivo ilocucionário de causar que o remetente realize a 

ação descrita, ou seja, elas persuadiriam “outros oficias a agir de uma determinada maneira” 

(KLEBER146, 2012, p. 221, tradução nossa). Em outras palavras, é em trechos como esses que 

acabamos de elencar que mais podemos perceber que há relações entre as práticas 

administrativas e a própria construção da sociabilidade.   

Outro aspecto dessa análise, como apresentaremos a seguir, é a possibilidade de 

compreender as cartas como integrantes não só das práticas administrativas, mas também como 

mediadoras de relações sociais. 

O ponto chave que devemos abordar é uma distinção, que tomamos emprestado de 

Bruno Latour (2005), entre “intermediários” e “mediadores”.  

Mesmo não sendo possível afirmar no que consiste especificamente a ação dos 

destinatários após o recebimento das mensagens, podemos nos certificar quanto a existência de 

uma interação entre remetente e destinatário durante essa experiência. Inicialmente, as cartas 

parecem comportar-se como ferramentas apropriadas pela administração, simples “[...] 

objeto[s] que estende[m] a capacidade de um agente [remetente] de operar dentro de um dado 

ambiente” (INGOLD, 2000, p. 315, tradução nossa). Nesse sentido, as cartas exerceriam o papel 

de intermediárias das relações de sociabilidade. Por intermediárias, as entendemos como 

ferramentas “que transporta(m) significado ou força sem transformação: definir suas entradas 

é suficiente para definir suas saídas.” (LATOUR, 2005, p. 39, tradução nossa). Ao tratá-las 

como intermediárias, estamos excluindo automaticamente a materialidade como agentes das 

                                            
145 Reconhecemos que o termo “força ilocucionária” tem uma genealogia complexa e, por mais que toda a 
discussão não caiba no escopo desse trabalho, chamamos a atenção para esse aspecto da obra de Austin, conjunto 
de ideias que serviu de base para a análise apresentada nessa seção. 
146 Destacamos o estudo pragmático das cartas administrativas do período paleobabilônico realizado por 
Sallaberger (1999) e dos documentos epistolares do Império Babilônico do I milênio realizado por Kleber (2012). 
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relações sociais. 

Porém, por mais que insistamos em dizer que os remetentes desejem respostas 

específicas para os seus pedidos, quem escreve uma carta sabe que a escrita não dá conta 

automaticamente de mover uma pessoa de lugar. Por isso, os administradores e seus 

interlocutores lançam mão de uma linguagem altamente emocional como parte das estratégias 

de sociabilidade, na esperança de que as cartas traduzam suas intenções e modifiquem as ações 

de seus interlocutores, a despeito de seu caráter de mediadoras dessas associações: “[...] [como 

mediadoras] transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

el[a]s supostamente carregam” (LATOUR, 2005, p. 39, tradução nossa). Ao exercerem o papel 

de mediadoras, elas transformam as formas das relações sociais.  

Isso amplia um pouco nossa visão sobre as relações de sociabilidade, permitindo-nos 

considerar as cartas para além de sua capacidade de suporte da escrita e de veículo de transporte 

de mensagem. Em outras palavras, deixamos de entender as cartas como objetos inertes. O 

próprio uso que os escribas faziam da linguagem, como mostramos acima, parece indicar que 

eles mesmos eram levados a agir dessa forma pelo sistema que se encontravam imersos. 

As relações de sociabilidade acontecem em perspectiva relacional, quando coisas e 

pessoas associam-se entre si. Portanto, o motor da ação encontra-se no interstício, ele emerge 

no fluxo e se estabelece na diáspora.  

Nessa combinação, preferimos, novamente junto com Latour (2005), empregar, em vez 

do termo “agente”, o termo “actante”, a fim de reforçar o caráter distribuído e frequentemente 

difícil de localizar da agência. São então os actantes do sistema que procuramos entender. Suas 

associações, que derivam nos nós que formam a rede das práticas administrativas, estão em 

constante movimento de atualização, reassociação e reagregação (LATOUR, 2005, p. 4-5). Os 

actantes existem na medida das suas relações, quando exercem suas potencialidades 

influenciando e interferindo na rede. Nessa rede, consideramos que todos os actantes são “[...] 

atores sociais de pleno direito” (2001, p. 245).  

Uma consequência dessa análise, é que sociabilidade, que deriva das relações sociais, 

não denota mais um éter a ser definido. O social não é uma matéria ou uma cola, mas sim “[...] 

um tipo de conexão entre coisas que não são em si mesmas sociais” (LATOUR, 2005, p. 5). 

Quando estamos lidando com o social, estamos lidando com fontes de incerteza, o que 

nos leva a assumir que as associações que acontecem nessa rede são difíceis de serem traçadas, 

pois só conseguimos detectar as ações diretas, mas não as reações. Nos parágrafos anteriores 
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tentamos apresentar uma resolução parcial dessas relações, informados tanto de nossos limites 

teórico-metodológicos, quanto dos limites da própria documentação.  
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6 CONCLUSÃO 
 

As páginas apresentadas nessa dissertação ocuparam-se do estudo de 50 cartas 

administrativas do período paleobabilônico (2003 – 1595 AEC) escritas em acadiano. 

Diferentemente de algumas outras disciplinas que lidam com os estudos da antiguidade, 

a assiriologia é recente e teve início na segunda metade do século XIX (CHARPIN, 2015a, 

p.21-23). Apesar de ser uma disciplina recente, a quantidade de fontes cuneiformes exumadas 

do Antigo Oriente Próximo é de uma riqueza incalculável. Assim, a construção do 

conhecimento acerca da chamada Mesopotâmia é uma tarefa infinita e, mesmo com todos os 

percalços contemporâneos nesses territórios, limitando as ações de pesquisa nos sítios 

arqueológicos, temos material inédito para gerações de assiriólogos. Além disso, a bem da 

verdade, também é preciso reconhecer que o número de profissionais habilitados a trabalhar 

com esse tipo de fonte limita-se a poucas centenas pelo mundo.  

No Brasil, os estudos de assiriologia constroem-se sobre outras bases. Raramente o 

trabalho tem início nos sítios arqueológicos, já que não temos projetos de escavação na Síria ou 

Iraque, ou no trabalho da edição dos tabletes, já que não temos museus que abrigam coleções 

significativas de documentos cuneiformes. Desse modo, aqui, o trabalho é realizado por meio 

do acesso às publicações das produções científicas da área, como teses de doutorado, artigos 

em revistas conceituadas e monografias.  

A escolha da documentação para essa dissertação se deu, antes de tudo, pelo acesso a 

sua publicação. Ademais, esse conjunto de tabletes pertence a um quadro cronológico e 

geográfico coerente: trata-se de 50 cartas administrativas exumadas do sítio arqueológico de 

Tell Harmal, antiga Šaduppûm, e produzidas durante o século XVIII AEC, período que a cidade 

integrava o reino de Ešnunna.  

Os estudos dos documentos cuneiformes justificaram-se por muito tempo com base em 

dois argumentos centrais: de um lado, a visão teleológica da história alocava a Mesopotâmia 

no início da linha do tempo da história dos homens seguindo um sentido unidirecional até o 

presente; de outro lado, a raiz da civilização ocidental poderia ser encontrada ali (VAN DE 

MIEROOP, 1999, p. 160-63). Logo, não só devemos dar ao Antigo Oriente Próximo o mérito 

de seu próprio passado, como devemos observá-lo a partir do seu próprio contexto e 

complexidade, posicionando-nos de forma crítica sobre essas duas visões. 



 
 
 

120 

A fim de buscar uma maior proximidade com os documentos, optamos por não trabalhar 

com as traduções dos textos para a língua inglesa, mas sim com o texto original. A partir das 

cópias dos tabletes publicados por Götze (1958), transliteramos e apresentamos uma tradução 

inédita do acadiano para o português, (a) buscando não recobrir o texto original com 

interpretações, (b) articulando regras e convenções da própria língua acadiana (HEIMPEL, 

2003, p. 169) e (c) recorrendo ao contexto de produção da documentação para compreender 

termos e expressões específicas. 

E é por esse caminho que iniciamos o presente estudo, buscando construir as bases do 

contexto de produção primária desses documentos, bem como o contexto das escavações. Em 

seguida, ocupando grande parte do primeiro capítulo e no decorrer de todo o segundo capítulo, 

trabalhamos o texto das cartas buscando compreender a organização administrativa de 

Šaduppûm e, de alguma forma, ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do reino de 

Ešnunna. A leitura dessas cartas foi organizada de acordo com o contexto arqueológico de 

exumação.  

Como vimos no primeiro capítulo, durante o período paleobabilônico, mais 

especificamente após a queda da terceira dinastia de Ur e antes do domínio de Hamurabi, várias 

dinastias independentes dominaram parte do território da Mesopotâmia, como foi o caso de 

Ešnunna na região do Vale do Diyala. Šaduppûm é anexada por Ešnunna em 1823 AEC, 

permanecendo sob domínio ešnunniano até o fim desse reino, quando conquistado por 

Hamurabi em 1761.  

Por meio das cartas foi possível identificar a relação entre a administração central 

(Ešnunna) e a administração local (Šaduppûm) durante o reino de Ibāl-pî-El II, e a relação de 

Šaduppûm com outras realidades ao seu redor. Dentro desse quadro, tomamos para nós que a 

cidade de Šaduppûm cumpria o papel de centro administrativo de um distrito agrícola.  

Além da relação entre esses territórios, foi possível esboçar um breve estudo sobre as 

pessoas, funções e instituições que aparecem nas cartas e faziam parte desse aparato burocrático 

de controle administrativo, com especial destaque para a relação de três oficiais administrativos 

da alta hierarquia local: Tutub-māgir, šakanakkum-governador; Nanna-mansum, šāpirum-

supervisor; e Imgur-Sîn, šassukkum-o que registra as terras. Por mais que esse conjunto de 

documentos não possibilite um estudo completo dessa organização social, esse esboço permitiu 

elaborar um entendimento aproximado do meio social em que essa correspondência era trocada.  

Buscamos apresentar não só um estudo sobre a organização social, mas também sobre 
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a administração das terras agrícolas do reino, que dependia diretamente do funcionamento 

eficiente da gestão de Šaduppûm.  

Apesar de a documentação não proporcionar uma ampla compreensão da administração 

das terras e do seu controle por Ešnunna, e de grande parte das publicações sobre a 

administração no período paleobabilônico concentrar-se na primeira dinastia babilônica, 

sobretudo no período de domínio e expansão de Hamurabi no sul da Mesopotâmia, alguns 

aspectos relacionados à gerência dessas terras foram abordados, com atenção para alguns 

termos específicos que são trazidos nas cartas: biltum, nēbeḫum, šibšum e isiktum. Levando em 

consideração a pluralidade contextual em que ocorriam esses tipos de pagamentos, de taxas e 

de cumprimento de obrigações, realizamos a problematização desses termos com o intuito de 

promover possibilidades interpretativas mais sólidas do contexto em que ocorriam e das 

motivações que levavam a suas práticas, assim como fizemos no segundo capítulo.  

Em seguida, assumimos que essas práticas eram parte de um sistema de significados 

conhecido pelas pessoas dessa sociedade. Apesar de ser um sistema inteligível, questionamo-

nos se esse era um sistema em pleno funcionamento, já que muitos textos revelam situações de 

cobrança e vigilância no fazer dessas práticas. Se por um lado Ešnunna exercia certa autoridade 

impondo controle sobre Šaduppûm, por outro a administração do palácio dependia da eficiência 

das ações dos oficiais da administração local, constituindo uma relação de mão dupla. 

Por muito tempo, os estudos assiriológicos privilegiram a discussão dos documentos 

como um registro autocontido de informações, negligenciando sua dimensão material 

(DELNERO, LAUINGER, 2015, p. 1). Simultaneamente os documentos foram tomados como 

inertes e, portanto, “removido[s] da dinâmica do mundo social no qual [foram] produzido[s] e 

circulado[s]” (p. 2). E é por isso que no terceiro capítulo esses documentos são pensados como 

parte da sociedade das coisas e das pessoas. 

No que diz respeito a suas características materiais, as 50 cartas são tabletes de argila. 

Os sinais eram gravados na argila ainda úmida com o uso do stylus cuneiforme, que podia ser 

feito de uma espécie de caniço, entre outros materiais. Nas atividades de leitura e escrita, 

atividades da cognição humana, assumimos que a materialidade está integrada em um sistema 

de interação dinâmico entre cérebro, corpo e objeto. 

Por isso consideramos que o stylus e o tablete de argila não figuram nessa realidade 

apenas como ferramentas manipuladas durante a operação da escrita, mas como parte da 

estruturação dessa ação. Assim o cérebro, o corpo, o stylus e a argila alteram-se mutualmente 
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e produzem um resultado que só pode ser entendido de um ponto de vista sistêmico. E é por 

isso que sustentamos que o letramento é uma mudança cognitiva que advém da interação corpo, 

cérebro e materialidade.  

No caso específico dos administradores responsáveis pela correspondência aqui 

estudada, a problemática do letramento se apresenta como uma questão bastante simples: eles 

estavam ou não habilitados a escrever a correspondência que deviam enviar?  

Em nossa análise, assumimos que podemos falar em níveis de letramento, ou seja, que 

não apenas quem tinha uma formação erudita nas escolas de escribas estava apto a ler e escrever. 

Ao analisar as cartas, observamos que esses administradores mobilizavam cerca de cem sinais 

para escrever suas cartas. Portanto, é muito possível que esses administradores participassem 

da composição desses documentos, ou seja, que eram letrados mesmo que em níveis técnicos. 

Dirigindo nosso olhar para alguns trechos dessas cartas, destacamos uma grande 

frequência no emprego de uma linguagem com alto teor emocional, uso esse que nos parece 

estratégico. Os diferentes emissores valiam-se de um sistema de significados da escrita e leitura, 

ou seja, das palavras materializadas na argila que não apenas são reconhecidas pelos seus pares 

de comunicação, como também interagem com o objetivo de gerar reações específicas dentro 

da rede das práticas administrativas em que ocorrem as relações sociais. Em vista dos limites 

da nossa documentação, mais especificamente dado o fato de não termos nesse corpus as 

respostas das cartas, não podemos afirmar se o que está sendo comunicado chega da mesma 

forma para quem recebe, ou seja, se essas estratégias de retórica eram eficientes a ponto de 

derivar as ações esperadas pelo remetente. Apesar disso, podemos afirmar que existe uma 

interação entre remetente e destinatário.  

Numa primeira aproximação mais tradicional as cartas parecem comportar-se como 

intermediárias das práticas administrativas, ou seja, parecem transportar as mensagens sem 

causar qualquer tipo de transformação na relação entre essas pessoas. Entretanto, ao tratá-las 

como intermediárias estamos excluindo-as automaticamente do seu contexto de circulação e 

interação.  

Considerando a materialidade como parte das relações sociais, e, dessa forma, as cartas 

como parte dessa sociedade de coisas e pessoas, concluímos que sem a presença delas, a 

administração em Šaduppûm teria de acontecer por meio de outras associações.  

Desse modo, as cartas como actantes dessa rede, assumem o papel de mediadoras das 

relações sociais. Pensando as cartas em toda sua complexidade, entendemos que elas são 
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actantes dessa rede e não estão em posição hierárquica de poder em relação aos administradores. 

Elas autorizam modos de relação entre os diferentes actantes – seja na forma como a mensagem 

é concebida, seja na forma como a mensagem é transportada, seja na forma como a mensagem 

é recebida.  

Por meio dessa documentação foi possível apresentar um panorama das práticas 

administrativas realizadas em Šaduppûm, a sua relação com a administração central do reino, e 

em que medida as estratégias de sociabilidade aliam-se às estratégias administrativas, chegando 

a hipótese central de que a gestão administrativa não só faz parte das relações sociais, como 

também possibilita o exercício da sociabilidade. Consideramos, portanto, que os remetentes 

sabiam dos limites da linguagem e mobilizavam essas estratégias de retórica para tentar moldar 

a força mediadora dos tabletes. É exatamente nesse ato que, em nossa leitura, práticas 

administrativas e sociabilidade se cruzam. 

Algumas ideias desse texto podem ser trabalhadas mais amplamente ou profundamente. 

Por exemplo, as relações entre materialidade e cognição. Nosso objetivo aqui foi, antes de tudo, 

mostrar a importância dessas questões e apontar alguns caminhos para abordá-las, e não 

resolvê-las em caráter definitivo. De todo modo, se este texto tiver sido capaz de convidar as 

pessoas que o tiverem lido a pensar sobre os problemas aqui propostos, nosso objetivo já terá 

sido atingido. 
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APÊNDICE A – PRANCHAS, TRANSLITERAÇÕES E COMENTÁRIOS DAS 50 

CARTAS147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
147 Como vimos no Capítulo 3, a leitura de um tablete segue uma ordem. Na transliteração dos tabletes, utilizamos 
a abreviação dessa sequência em português: obverso (obv.), borda inferior (b.i), reverso (rev.), borda superior 
(b.s) e, eventualmente, borda esquerda (b.e.). As linhas do obverso e do reverso poderiam alongar-se até a borda 
direita (b.d.). Nas pranchas de Götze, observamos a abreviação dos termos em inglês: obverse (obv.), lower edge 
(l.e.); reverse (rev.), upper edge (u.p.) e left edge (l.e.e). 
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CARTA 1 (IM 51503)  

Cópia148 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
																																																													
148 GÖTZE, 1958, PL1. 

 
 
 
Transliteração 
 
obv.(1.1) a-na ŠA3.TAM.MEŠ qi2-bi2-ma 
(1.2) um-ma dŠEŠ.KI-ma-an-sum-[ma]  
(1.3) aš-šum GUD APIN ša ša-du-up- 
pe2-e-[emki] 
(1.4) be-li2 a-na pa-qa-di-im iš-pu-ra-an- 
ni 
(1.5) a-na be-li2-ia ki-a-am aq-bi um-ma a-
na-ku-u2-ma 
(1.6) GIR3.NITA2 ša ša-du-up-pe2-e-emki ḫa-
li-iq 
(1.7) u2-ul i-ba-aš-ši GUD APIN šu-u2 i- 
na qa-ti KA.GUR7-ma 
(1.8) ma-an-nu-um u2-ma-al-la-a-šu be- 
li2 ki-a-am 
(1.9) i-pu-la-an-ni um-ma be-li-ma 
 GUD.ḪI.A u3

 lu2ŠA3.GUD.MEŠ 

(1.10)  ša E2 KA.GUR7 la tu-ma-aṣ-ṣa-a- 
ma qa-at-ka 
(1.11) la ta-la-ap-pa-at GUD.ḪI.A ša si- 
im-ti E2.GAL-lim 
(1.12) u3 ṣi2-iḫ-ḫi-ru-tim ba-šu-tim ma-la 
i-ba-aš-šu-u2  
(1.13) am-ra-am ki-ma ap-qi2-du ša  
si-im-tim 1 GUD 
(1.14) u2-ul i-ba-aš-ši ša E2  

KA.GUR7-ma a-mu-ur 
(1.15) a-na TU.TU.UBki-ma-gir  
GIR3.NITA2 ša-du-up-pe2-e-em 
(1.16) 1 GUD u2-ul na-di-in-šu-um  
4 GURUŠ.MEŠ  
(1.17) u3 3 MUNUS ša si-ma-at E2.GAL- 
lim 
(1.18)  a-mu-ur-ma ap-qi2-is3-su-um 
(1.19) a-la-ap si-im-tim u2-ul i-ba-ši-ma 
b.i.(1.20) [u2]-ul ad-di-iš-šu-um 
(1.21) [ki-ma] ṭe4-mi a-na be-li2-i
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Cópia149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
149 GÖTZE, 1958, PL2. 

 

Transliteração  
 
rev.(1.22) u2-te-er-ru um-ma a-na-ku-u2- 
ma 1 GUD u2-ul na-[di-iš-šum] 
(1.23) u3 ṣi2-iḫ-ḫi-ru-tim ba-šu-tim-ma 
ap-qi2-is3-su-um 
(1.24) ul-li-iš GUD.ḪI.A si-ma-at E2.GAL-
lim u2-ul i-ba-aš-ši 
(1.25) si-ma-at KA.GUR7-ma be-li2 ki-a- 
am 
(1.26) i-pu-la-an-ni um-ma be-li2-ma a- 
di-ni 
(1.27) a-na bi-ta-a-at wa-ar-di-ia 

(1.28) a-na pu-uḫ-ḫu-ri-im qa-tam u2-ul  
a-ša-ka-an 
(1.29) ur-ra-am ki-ma us2-sa-an-ni-qu2- 
nim 
(1.30) ḫu-us2-si-sa-an-ni-i-ma 
(1.31) GUD.ḪI.A u3 ṣi2-iḫ-ḫi-ru-tim li- 
ma-lu-šu-u2 

(1.32) u3 GU2.UN la i-ma-aq-qu2-ut 
(1.33) ṭe4-ma-am an-ni-a-am Ibe-el-li-te- 
er   
(1.34) SUKKAL KA.KAŠ4  u2-te-er-ra- 
am 
(1.35) i-na-an-na aš-šum GU2.UN uḫ-ḫu- 
ra-at 
(1.36) an-ni-iš at-ta-an-sa-ka-am  
(1.37) iš-tu i-na-an-na U4 5(diš) KAM a- 
na ši-ta-at   
(1.38) GU2.UN ba-ab-te E2 a-⟨na⟩ ma- 
ḫa-ri-im 
(1.39) lu-up-pu-ta-a-ku aš-šum  ki-a-am 
(1.40) aš-pu-ra-am GUD.ḪI.A i-sa-ap- 
pa-ḫu 
(1.41) a-su-ur-ri um-ma at-tu-nu-u2-ma    
b.s.(1.42) a-di  GUD.ḪI.A i-sa-ap-ḫu u2- 
ul ta-aš-pu-ra-an-ni-a-ši-im 
(1.43) aš-sum ki-a-am a-na ḫu-us2-su-si- 
ku-nu 
(1.44) aš-pu-ra-ak-ku-nu-ši-im
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Tradução: 1Para os šatammū-contadores diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3Com relação ao 

boi de arado de Šaduppûm – 4o meu bēlum-senhor me escreveu para fazer a atribuição. 5Para o 

meu bēlum-senhor eu falei como segue, isso é o que eu disse: 6‘O šakanakkum-governador de 

Šaduppûm morreu, 7não há nenhum. O boi de arado em questão está sob o controle do 

kagurrûm-funcionário. 8,9Quem irá entregá-lo?’ Meu bēlum-senhor respondeu-me como segue, 

isso é o que meu bēlum-senhor disse: ‘Os bois e os boiadeiros 10,11pertencem à casa do 

kagurrûm-funcionário. Não os liberes e não ponhas tuas mãos neles. Bois adequados para o 

palácio 12e ṣiḫḫirūtim-servos tantos quantos estiverem disponíveis, 13localiza para mim para 

que eu possa atribuí-los’. Um único boi que seja adequado 14não há. Eu examinei a situação da 

casa do kagurrûm-funcionário. 15Para Tutub-māgir, o šakanakkum-governador de Šaduppûm, 
16nem um único boi foi dado. Quatro homens jovens 17e três mulheres adequadas para o palácio 
18eu localizei e atribuí. 19Um boi adequado não existe, 20assim eu não darei para ele. 21,22Quando 

eu reportei de volta para o meu bēlum-senhor, assim eu [disse]: ‘Nenhum único boi foi dado 

para ele 23e os ṣiḫḫirūtim-servos disponíveis eu atribuí para ele. 24Lá não há bois adequados 

para o palácio, 25o que há são bois adequados para o kagurrûm-funcionário. Meu bēlum-senhor 

como segue 26me respondeu, isso é o que meu bēlum-senhor disse: ‘Até agora 27,28eu não 

comecei a mandar coletar em relação a casa dos meus wardû-servos. 29,30Em breve, quando eles 

forem fazer a inspeção, que eles me lembrem e 31bois e ṣiḫḫirūtim-servos para que eles me 

possam fornecer 32e que a bīltum-obrigação não será negligenciada.’ 33Essa mensagem Bēl-

litēr, 34o mensageiro expresso, trouxe de volta para mim. 35Agora, porque a bīltum-obrigação 

está atrasada 36eu estou sendo culpado. 37Por cinco dias a partir de agora o restante 38,39da 

bīltum-obrigação, a dívida da casa, eu estou aguardando para receber. Porque é assim 40eu 

escrevi, os bois estão dispersos. 41Imediatamente vós [dissestes]: 42‘Enquanto os bois estavam 

dispersos não escrevestes para nós.’ 43Porque é assim, para lembrar-vos, 44eu vos escrevi. 

 

Notas e observações: 

Linha 7, 10, 25 – kagurrûm, funcionário encarregado pelo depósito de grão (CAD K, p.35).  

Linha 8 – mallûm, pagar/entregar, prover o todo (CAD M, v.1, p.181).  

Linha 9 – ipulani, apalûm, responder uma pergunta (CAD A, v.2, p.155). 

Linha 11 – lapatūm, tocar, colocar as mão sobre (CAD L, p.82).  

Linha 14 – paqādum, atribuir uma tarefa (CAD P, p.115).  

Linha 14 – simtum, pessoa/coisa adequada para uma determinada função (CAD S, p.278).  



	 143 
 

Linha 23 – bašutim, bāšû, disponível (CAD B, p.144).  

Linha 27 – nesse contexto, optamos por traduzir wardûm por servo (HENGSTL, 2006, p.19). 

Linha 28 – paḫārum, reunir/coletar prata, grãos (CAD P, p.23). 

Linhas 32 – maqātum, diminuir, colapsar (CAD M, v.1, p.240). 

Linha 33 – ṭēmum, relatório, notícias. (CAD Ṭ, p.85). 

Linha 36 – masākum, ser culpado por algo (CAD M, v.1, p.322).  

Linha 38 – babtum, quantidade de produtos acabados ou mercadorias em circulação (CAD B, 

p.10). 

Linha 38 – maḫarūm, aceitar valores, pessoas, em contexto administrativo (CAD M, v.1, p.53).  

Linha 39 – lapātum, tema D, demorar (CAD L, p.82).  

Linha 40 – sapaḫum, dispersos, espalhados (CAD S, p.151).  

Linhas 43 e 44 – ana ḫussusum, ḫasāsum no infinitivo do tema D, prestar atenção, fazer lembrar 

(CAD Ḫ, p.122). Dessa forma, ana ḫussusi + kunu , para fazer o lembrar de vós, ou seja, para 

lembrar-vos.  
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CARTA 2 (IM 51305) 
Cópia150                                                           Transliteração 

 
obv.(2.1) a-na ši-bu-u-[t a-lim] 

(2.2) qi2-bi2-ma  
(2.3) um-ma ṭa3-ri-du-u[m-ma] 
(2.4) ṭup-pa-ku-nu ša tu-ša-[bi- 
l]a-nim eš-me 
(2.5) aš-šum  a-na E2.GAL- 
[lim] ṣu2-[ḫa]-re-e  

(2.6) ša ta-aš-pu-ra-nim 
(2.7) ki-ma ṭup-pa-ku-nu eš-mu- 
u2 

(2.8) a-na a-wi-le-[e] [...] 

rev.(2.9) ša ba-ab E2.GAL-lim 
[ṣu2-ḫa]-ri-[e] 
(2.10) ka-li-šu-nu aš-ta-[pa-ar] 
(2.11) u3 a-na E2.GAL-lim 

(2.12) ṭup-pa-am uš-ta-bi-il  
(2.13) ša ṭa3-ra-di-ku-nu 
(2.14) ar-ḫi-iš e-ep-pe2-eš 
(2.15) u3 at-tu-nu 
(2.16) a-aḫ-ku-nu la ta-na-ad- 
di-[a] 
(2.17) šu-te-pi2-ša-a-ma  
(2.18) ša at-lu(!)-ki-ku-⟨nu⟩- 
m[a] 
b.s.(2.19) ep-ša-[a] 
 

																																																													
150 GÖTZE, 1958, PL3. 
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Tradução: 1Para os šībutim-anciãos da cidade 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4O vosso tablete que 

vós mandastes carregar eu ouvi. 5A respeito dos ṣuḫārum-jovens para o palácio 6sobre os quais 

vós escrevestes para mim: 7assim que vosso tablete eu ouvi, 8para os homens 9da porta do 

palácio 10todos eles eu enviei 11e para o palácio 12um tablete eu mandei levar. 13Aquele do vosso 

enviar 14 rapidamente eu farei 15e vós 16 não vos torneis negligente. 17 Tornai-vos ocupado e 18, 

19fazei o que é da vossa partida. 

 

Notas e observações: 

Linha 14 – arḫiš, advérbio, rapidamente (CAD A, v.2, p. 255).  

Linha 16 – nadûm (nadā’um), uso em expressões idiomáticas + aḫum, ser negligente (CAD N, 

p.92). 

Linha 17 – šutēpiša, tornai-vos ocupado. Imperativo tema Št do verbo epēšum. 

Linha 18 – o escriba apagou o ki superescrito e escreveu lu em cima da rasura.  

Linhas 18 e 19 – alākum epēšum, preparar a partida. Nessa carta encontramos atlukum, partir, 

tema Gt do verbo alākum (CAD A, v.1, p. 300). 
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CARTA 3 (IM 51311)  
Cópia151 

 

 
Transliteração 
 
obv.(3.1) [a-na ši-bu-t IRIki] 
(3.2) qi2-[bi2]-ma  
(3.3) um-[ma] ṭa3-ri-du-um-ma 
(3.4) [i-na p]a-ni-tim ki-a-am ta-aq-be2-nim 
(3.5) um-ma at-tu-nu-u2-ma  
(3.6) e-li IRIki ša-du-pe2-e-emki 

(3.7) qa-at-ka [u2]-um-mi-id-ma 
(3.8) ša-nu-um IRIki ša-a-tu la i-ša-pa-ar 
(3.9) an-ni-tam ta-aq-bi-a-nim 

(3.10) i-na-an-na ḫal-ṣum ša wa-aš-ba-a-ku 
(3.11) da-an-ma 

(3.12) a-la-kam u3 pa-ni-ši-na a-ma-ra-am  
(3.13) u2-ul e-li-i a-na eš3-nun-naki  
(3.14) al-ka-a-ma ṭe4-em-ku-nu 
(3.15) ma-ḫar E2.GAL-lim 
b.i.(3.16) [š]u-uk-na-[nim] 
(3.17) [pi]-ḫa-at IRIki ša-a-tu  
(3.18) a-na-ku a-ṣa-ab-ba-at 
rev.(3.19) 1 GURUŠ ta-ki-il-ku-nu 
(3.20) šu-uk-na-a-ma  
(3.21) i-na re-eš IRIki ša-a-tu 
(3.22) li-iz-zi-iz 
(3.23) a-na-ku qa-aq-qa-di a-na E2.GAL- 
lim 
(3.24) u2-um-ma-a-ad 
(3.25) u3 a-na pi2-ḫa(!)-at IRIki ša-a-tu 
(3.26) az-za-a-az 

																																																													
151 GÖTZE, 1958, PL3. 
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Tradução: 1Para os šībūtum-anciãos da cidade 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4Anteriormente 

assim vós falastes, 5isso é o que vós falastes: ‘6Sobre a cidade de Šaduppûm 7impõe seu controle 

e 8nenhum outro deve governar essa cidade’. 9Isso foi o que vos dissestes. 10Agora, o distrito 

em que eu sou residente 11está em perigo 12,13eu não conseguirei ir e inspecioná-las. Para 

Ešnunna 14ide e vosso pedido 15diante do palácio 16colocai. 17O dever dessa cidade 18eu pegarei. 
19Um jovem da vossa confiança 20 colocai e 21no comando da cidade 22possa ele estar. 23E minha 

pessoa no palácio 24farei prevalecer 25e para a obrigação desta cidade 26estarei a disposição. 

 

Notas e observações: 

Linhas 17 e 18 – pīḫat x ṣabātum, tomar responsabilidade por (CAD P, p.360).  

Linha 23 e 24 – qaqqadam ana x ummudum, colocar a confinça em alguém (CAD Q, p.100; 

p.111). 
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CARTA 4 (IM 51312) 

Cópia152 

																																																													
152 GÖTZE, 1958, PL4. 

 

 
 
Transliteração 
 
 obv.(4.1) a-na IRIki u3 [ši-bu-tim] 
 (4.2) qi2-bi2-ma um-ma ṭ[a3-ri-du-um] 
 (4.3) ma-ru-ku-nu-[ma] [...] 
 (4.4) ki-ma a-na eš3-nun-na[ki] 

 (4.5) a-la-ku-nu-u2 Ibe-e[l-šu-nu] 

 (4.6) iš-mu-u2 li-ba-ti[m im-ta-la?] 
 (4.7) um-ma šu-u2-ma a-na [...] 
 (4.8) i-la-ku ma-aḫ-ri-ia [...] 

 (4.9) 2(diš) AGA.UŠ i-n[am ma-aḫ-ru] 

 (4.10) qa-qa-di-⟨šu⟩-nu lu u2-k[a-al] 
 (4.11) u3 qa-qa-di lu u2-k[a-lu] 
 (4.12) aš-šum a-wa-tim an-ni-t[im] 
 (4.13) 2(diš) AGA.UŠ ta-ak-lu-tim 
 (4.14) ba-lu-um ša-li-ia iṭ-[ru-ud-ma] 
 b.i.(4.15) um-ma šu-u2-m[a] 
 (4.16) 2(diš) šu-ši ṣa-ba-am a-l[i] [...] 
 (4.17) id-ka-a[nim] 
 rev.(4.18) tu-ra-nim-[ma][...]  
 (4.19) AGA.UŠ [x] [...] 
 (4.20) Igu-ru-[du-um] [...]  
 (4.21) a-na AN[...] 

 (4.22) ki-ma ḫ[a] [...] 
 (4.23) ki-a-a[m] [...] 
 (4.24) ṣa-bu[um] [...] 
 (4.25) A[...] 
 (4.26) [xx] [...] 
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Cópia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Transliteração 
 
(4.27) li-ba-t[im] 
(4.28)  u3 ḫa-ḫi x [...] 
(4.29) [e]-li-[i] [...] 
(4.30) IIR3-i3-[li-šu] [...] 
(4.31) ki-a-am iq-[bi um-ma šu-u2-ma] 
(4.32) ḫa-bi-um [...] 
b.s.(4.33) a-d-i [...] 
(4.34) u2-ḫa-la-qu2- u2

? [x] [...] 
(4.35) ṭu3-ḫi-ni-ma ma-ṣa-r[a-tim] 
(4.36) iš-ta-ak-nam [...] 
b.e.(4.37) šum-ma-an a-lu-um a-na zi-bu- 
ti-šu 
(4.38)  la nu-su-us4 ṣi(!)-di-zu(!)-ma-na                                             
 iḫ-ta-li-iq 
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Tradução: 1Para a cidade e os šībūtum-anciãos da cidade 2diz. Assim [fala] Ṭārīdum, 3teu filho: 
4,5Assim que Belšunu sobre tua ida à Ešnunna 6ouviu, ele se encheu de raiva; 7assim ele [falou]: 

‘8Em [vão] eles foram na minha frente [...]. 9Os dois soldados têm [minha] preferência. 
10,11Certamente eu devo me levantar por eles e eles se levantarão por mim’. 12Por causa desta 

palavra 13 dois soldados de confiança 14sem me perguntar ele enviou e 15assim ele [falou]: 16-

30[...]. 31,32Ele falou como segue: ‘33Até[...] 34desapareça[...] 35,36aproxime-te de mim’. Ele 

estabeleceu guarda para mim. 37,38Se a cidade não se posicionar de acordo com o desejo dele, 

ela perecerá. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – libbātum, ira, raiva (CAD L, p.163). 

Linha 10 – kabātum, tornar-se honrado, importante (CAD K, p.14). 

Linha 10 – kullum, garantir para alguém (CAD K, p.508). 

Linha 13 – taklum, confiável (CAD T, p.81). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 151 
 

CARTA 5 (IM 51251)

Cópia153 
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Transliteração 
 
obv.(5.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
(5.2) qi2-bi2-ma  
(5.3) um-ma be-el-ka-a-ma 
(5.4) i-na li-ib-bu GAB:RA2 mu-un-na- 
ab-tu 

(5.5) i-mi-du-u2-ma 
(5.6) ši-tu-lam ki-a-am aṣ-ba-at 

(5.7) um-ma a-na-ku-u2-ma an-na mu-un- 
na-ab-tu im-ti-du 

(5.8) GAB:RA2 ša a-na ka-ap-ri-šu i-la- 
ku 

(5.9) a-di ka-ni-ki la na-šu-u2 la i-la-ak 
(5.10)  an-ni-tam aṣ-ba-at-ma ak-ki-a-am aš-
pu-ra-kum 
(5.11) iš-tu i-na-an-na GAB:RA2.MEŠ 
(5.12) ša ka-ni-ki u2-ka-la-mu-ka  
(5.13) i-na ka-ap-ri-šu li-ši-ib-ma 
(5.14) E2-su u3 A.ŠA3-šu li-mu-ur 
rev.(5.15) u3 a-di wa-[x]-aš-bu bi-[i]-tum 
(5.16) lu-ši-ta-ku-na-[a]t  
(5.17) i-na pa-ni at-lu-ki-šu  
(5.18)  Ie-[x] a-na E2.GAL 
(5.19) li-ir-de-e-šu-ma u3 ka-ni-ki 
(5.20) a-na i-di-šu li-ib-lam 
(5.21) ša ka-ni-ki la na-šu-u2-ma 
(5.22) it-ta-al-ka-ak-kum 
(5.23) a-na wa-ša-bi-im la-ta-na-ad-di- 
šum 
(5.24) a-na ṣe-ri-ia šu-ri-a-aš-šu 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] teu bēlum-senhor (rei): 4Entre os rakbû-

mensageiros montados, fugitivos 5impuseram-se. 6Assim eu deliberei, 7isso é o que eu disse: 

‘De fato, os fugitivos estabeleceram-se. 8O rakbum-mensageiro montado que para a vila dele 

vai, 9a menos que ele carregue um selo meu, ele não deve ir’. 10Isso é o que eu decidi e assim 

escrevi para ti.11A partir de agora os rakbû-mensageiros montados 12que mostrem para ti o meu 

selo 13possam eles permanecer na kaprum-vila dele e 14do campo dele e da casa dele possa ele 

cuidar. 15E enquanto ele estiver estabelecido, a casa 16está assegurada. 17Antes que ele 

parta,18,19NP deve escoltá-lo para o palácio e trazer o documento com o meu selo 20para a 

identificação dele. 21Para aquele que não tem um documento com meu selo, 22e que vá até ti, 
23tu não devas dar permissão para permanecer! 24Traz ele de volta para mim. 

 

Envelope: “i-ba-al-pi-el/ LUGAL dānnum154/ na-ra-am dtišpak/ šar eš2-nun-naki/ DUMU da-

du-ša155”. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – ši-tu-lam, šitūlu, deliberar (CAD Š, v.3, p.144). 

Linha 7 – munnabtum, fugitivos (CAD M, v.2, p.203). 

Linha 10 – annītam + ṣabātum, preocupar-se, pensar, decidir (CAD Ṣ , p.5; p.21-22). 

Linha 14 – amārum, tomar conta, cuidar (CAD A, v.2, p.5).  

Linha 19 – redûm A, levar, acompanhar, escoltar pessoas (CAD R, p.228).  

Linha 20 – našûm, carregar, ter, segurar um documento, prata, entre outras coisas (CAD N, 

p.80).  

Linha 23 – wa-ša-bi-im: ašābu, permanecer (CAD A, v.2, p.386).  

 

 

 

 

 

																																																													
154 Não temos a colação do envelope para verificar o logograma usado para representar dānnum, forte. Entretanto, 
destacamos as possibilidades: KAL, KALA, KALAG.  
155 Ibāl-pî-El II, rei forte, favorito de Tišpak, rei de Ešnunna, filho de Daduša.  
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CARTA 6 (IM 51365)  

Cópia156                                                                   Transliteração 

 
obv.(6.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
 (6.2) qi2-bi2-ma  
 (6.3) [u]m-ma be-el-ka-a-ma 
 (6.4) [aš-š]um AB2.ḪI.A E2.GAL-lim 

 (6.5) [š]a i-na ma-a-at 

 (6.6) [t]a-ša-ap-pa-ru 

 (6.7) [i]-ka-la  
 (6.8) [A]B2.ḪI.A-ši-na-ti 

 (6.9) [x]-ra-ri 

 rev.(6.10) [a-n]a a-al BAD3-r[i-mu-uš]  
 (6.11) [lu] ka-[am]-sa 
 (6.12) u3 i-na li-ib-bu a-lim  
 (6.13) [u]r-ra-am 
 (6.14) [a]-na bu-ri-ši-na 
 (6.15) i-di-i
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] teu bēlum-senhor (rei): 4com relação às vacas 

do palácio 5,6que tu enviaste para o país, 7elas estão sendo retidas. 8 Essas vacas 9[...]. 10Na 

cidade de Dūr-Rimuš 11estão sendo coletadas. 12,13,14,15E no centro da cidade amanhã dá de 

comer para elas.  
 

 Notas e observações: 

Linha 5 – ma-a-at, a transliteração ma-a-at indica o status constructus de mātum, país, a saber, 

māt. Esperaríamos um outro substantivo após esse status constructus. Ocorre-nos que uma 

opção para o escriba seria ma-a-tim, status constructus. 

Linha 7 – ikkallā, verbo kalûm na terceira pessoa feminino plural do tema N, elas são/estão 

detidas, retidas, impedidas (CAD K, p.91).  

Linha 12 – esperávamos um status constructos nessa linha, como segue, lib allim. 

Linha 14 – būrum, fome (AHw, p.141).  
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CARTA 7 (IM 51184) 

Cópia157                                                             Transliteração  

 
obv.(7.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 

(7.2)  qi2-bi2-ma um-ma im-gur-dEN.ZU-ma 

(7.3)1(diš) UDU.NITA2 KI nu-ur2- 
dMAR.TU 

 (7.4) el-qe2-ma a-na a-pil-ku-bi ŠA3.TAM 

 (7.5) ad-[di-in] 1(diš) [UDU.NITA2] dam- 

qa-am 

 (7.6) a-na nu-ur2-dMAR.[TU] 

 (7.7) i-di-in  

 (7.8) a-wi-lum it-ka-la-am-ma 

 (7.9) an-na-nu-um zi-ir-qa-am 

 (7.10) iš-tu la-ša-ba-arki  

 b.i.(7.11) u2-ul il-qi2-a-am 

 (7.12) 1(diš) UDU.NITA2  

rev. (7.13) ša ta-na-ad-di-nu-šum 

 (7.14) lu-u2 da-mi-iq  

 (7.15) i-nu-ma ki-ip-ri-ka 

 (7.16) te-le-eq-qu2-ma 

 (7.17) ta-na-ad-di-nu-u2 

 (7.18) i-la-am i-na na-ab-ri-i 

 (7.19) šu-ri-ib 

 (7.20) a-na-ku an-ni-ki-am 

 (7.21) sa-an-qa-a-ku 

 (7.22) a-wi-le-e  

 (7.23) ša u2-ša-ri-ma 

 b.s.(7.24) šum-ma gišMA.NU 

 (7.25) i-na a-du-ur-ba-lu  

(7.26) li-šu-ni-ma  

b.e. (7.27) šum-ma i-ka-am 

 (7.28) li-iš-pu-ku 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Uma ovelha da cota de Nūr-

Amurrum 4eu peguei e para Apil-kūbi, o šatammum-contador, 5eu dei. Uma boa ovelha 6para 

Nūr-Amurrum 7dá! 8O awīlum confiou em mim 9e aqui uma ovelha 10de Lašabar 11ele não 

pegou. 12Uma ovelha 13que tu darás a ele, 14permita que seja boa. 15Quando a tua oferenda 16tu 

pegares 17e deres 18, 19deixa o deus entrar no festival nabrūm. 20,21Eu aqui estou ocupado: 22os 

homens 23que eu enviei 24,25,26possam eles ou carregar lotes de madeira para Adurbalu 27ou 

dique 28possam construir. 

 

Notas e observações: 

Linha 9 – zirqum, ovelha. Essa palavra é atestada em alguns documentos como ovelha 

específica para oferenda, o que cabe perfeitamente no nosso contexto. Entretanto, no período 

paleobabilônico é atestada simplesmente como ovelha (CAD Z, p.135). 

Linha 14 – lū, essa partícula pode ser usada para expressar injunções em sentenças sem verbo. 

Linha 19 – šūrib, erēbum no imperativo do tema Š, entrar (CAD E, p.259). 

Linha 23 – arûm A no pretérito do tema Š, levar, enviar, conduzir (CAD A, v.2, p.313). Götze 

originalmente transliterou -ma, que pode ser entendido como uma partícula enfática ou 

continuidade do discurso, entretanto, não descartamos a possiblidade de ser -ku-um, enviei para 

ti. 

Linha 26 – našûm A na terceira pessoa do pretérito do tema G + ventivo + ma, possam eles 

carregar (CAD N, v.2, p.80). 

Linha 28 – šapakum, empilhar (CAD Š, v.1, p.412). 
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CARTA 8 (IM 51186) 

Cópia158                                                       Transliteração 
 
obv.(8.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
 (8.2) qi2-bi2-ma  
 (8.3) um-ma im-gur-dEN.ZU-ma   
 (8.4) aš-šum Iab-[x-bi]-im 
 (8.5) ṭup-pa-am a-n[a i-tur2-še-ep-šu] 
 (8.6) u2-ša-bi-la-am  
 (8.7) 2(aš) gur  1(barig) ŠE i-na gišBAN2 dUTU 
 b.e.(8.8) da-am-qa-am  
 rev.(8.9) a-li-ik-ma 
 (8.10) i-ti ša ṭup-pi2  
 (8.11) ub-ba-la-ak-kum 
 (8.12) ma-[aḫ]-ri-ka 
 (8.13) ŠE [li]-im-du-ud 
 (8.14) a-[wi]-la-am 
 (8.15) ša ṭup-pi2 ub-ba-la-kum 
 (8.16) la ta-ka-la 
 b.s.(8.17) ar-ḫi-iš 
 (8.18) ṭu2-ru-su 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4A respeito de Abim 5,6eu causei que 

fosse carregada uma carta para Itūr-šēpšu. 7,82 gur 1 barig de boa cevada com 1 ban de Šamaš – 
9,10vai tu e com aquele que meu tablete carregará para ti, 11,12,13na frente de ti a cevada possa medir! 
14,15,16Não detenhas o awīlum que irá leva meu tablete para ti; 17,18envia-o rapidamente 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – ušabilam: babālum no pretérito do tema Š, “eu causei que fosse carregado”. 

Linha 18 – ṭurussu: ṭarādum no imperativo + sufixo ele (ṭurud + šu), “envia ele”.  
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CARTA 9 (IM 51189) 

Cópia159       Transliteração 
 

  obv.(9.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
  (9.2) qi2-bi2-ma  
  (9.3) um-ma im-gur-dEN.ZU-ma 
  (9.4) bu-ur2-ta-am 
  (9.5) ša ap-pa-ti ḫu-bu-ti 
  (9.6) i-na pa-ni-ka 
  (9.7) li-it-ru-nim 
  (9.8) la tu-ḫa-ra-am 
  (9.9) a-na A.GAR3 al-li-im 
  (9.10) a-na ad-di-in-ši-[i]  
  rev.(9.11) at-ta i-ti 
  (9.12) bu-ur2-ti-im 
  (9.13) al-ka-am-ma 
  (9.14) KI A.GAR3 al-li-im 
  (9.15) na-an-mi-ir 
  (9.16) a-wi-lu-um gi-mi-il-lam 
  (9.17) e-li-ia 
  (9.18) šu-ku-un 
  (9.19) ti-ib-na-am 
  (9.20) u3 1(ban2) ŠE 
  b.s.(9.21)  i-na pa-ni-ka  
  (9.22) li-il-qu2-nim 
  b.e. (9.23) a-na li-ib-bi-ka 
  (9.24) ki-a-am qi2-bi2 
  (9.25) um-ma at-ta-ma 
  (9.26) im-ta-qu2-ut 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4,5,6,7Possam eles conduzir a 

bezerra embridada aqui, que está contigo; 8não a faças atrasar. 9Para o campo aberto da charrua 
10eu vou dá-la. 11Tu com 12a bezerra 13vem 14e no campo aberto da charrua 15deixa-te ser visto. 

16,17,18Faça me um favor, awīlum! 19Palha e 201 ban2 de cevada 21que está contigo 22possam eles 

pegar! 23, 24,25Diz assim ao teu coração, assim [diga]:26‘Aconteceu’. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – appāti(m): appatum –rédeas, brida (CAD A, parte 2, p.181). 

Linha 5 – ḫubbutum: no infinitivo do tema D, mover-se (CAD Ḫ, p.12). 

Linha 7 – tarûm: No período paleobabilônico ocorre no sentido de conduzir, aplicado a animais 

e pessoas (CDA, p.401). Na linha 7 aparece na forma de li-it-ru-nim, terceira pessoa masculina 

plural do tema G precativo + ventivo, possam eles conduzi-la. No período paleobabilônico 

ocorre no sentido de conduzir, aplicado a animais e pessoas.  

Linha 8: aḫārum: tuḫḫaram, no durativo do tema D + ventivo, atrasar, fazer atrasar, retardar 

(CDA, p.7). 

Linhas 9 e 14 – allim: charrua. Em Huehnergard (2011, p.532) e em Potts (1997, p.78), 

encontramos o logograma sumério APIN, em acadiano ikkarum, designando plough (charrua), 

uma ferramenta para a agricultura. 

Linha 16 e 17 – gimillam elia: expressão idiomática que se refere a um ato de gentileza, um 

favor (CAD G, p.73). 

Linha 23: ana libika kiam qibi: expressão idiomática, ‘fala assim para o teu coração’. 

Linha 16: maqātum 3.3’c, acontecer (CAD M, p. 247). 
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CARTA 10 (IM 51192) 

Cópia160 
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Transliteração 
 

  obv.(10.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
 (10.2) qi2-bi2-ma um-ma im-gur-dEN.ZU- 
ma 
  (10.3) A.ŠA3  ša-qi2-a-am 
  (10.4) u3  la ša-qi2-a-am 
  (10.5) šu-up-ra-am 
  (10.6) A.ŠA3  ša ra-bi-im 
  (10.7) e-ri-iš u3 na-di-i  
  (10.8) šu-up-ra-am  
  b.i. (10.9) Ibu-ru-um 
  (10.10) u3 ša a-[ṭa3-r]a-da-am  
  rev.(10.11) i-na a-du-ur-ba-la-ia 
  (10.12) e-ep(!)-ri li-iz-bi-lu-nim 
  (10.13) u3 u2-ku-ul-tu[m] 
  (10.14) ša ta-ša-ma-am 
  (10.15) a-na E2 a-bi2-šu-nu  
  (10.16) ub-lu-ma u2-ul im-ḫu-ru  
  (10.17) tu-ša-a-ma 
  (10.18) ŠE-am  la ta-am-du-ud   
  b.s.(10.19) a-na be-li2-ša 
  (10.20) te-er-ši 
  b.e. (10.21) da-mi-iq  
  (10.22) i-nu-ma 
  (10.23) qa-be2-e 
  (10.24) tu-sa-ra-ru
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Se o campo está irrigado 4ou não 

irrigado, 5escreve-me. 6Se o campo do rabûm-chefe 7está cultivado ou ocioso, 8escreve-me. 
9,10Possa Burum e aquele que eu vou enviar transportar 11,12para cá o meu alimento que está 

com Adur-bālaya. 13E a provisão 14que tu adquiriste para mim – 15eles trouxeram-na para a casa 

do pai dele, 16e eles não a receberam. 17Possivelmente 18a cevada tu não mediste. –19Ao bēlum-

senhor dela, 20devolva-a. 21,22,23,24Está certo se tu distorces as minhas palavras? 

 

Notas e observações: 

Linhas 3 e 4 – šaqûm, irrigar CAD Š, v.2, p.19).  

Linha 6: rabûm, chefe, ancião, primeiro do ranque, importante, pessoa nobre. (CAD R, p.26).  

Linha 17 – tūšama, expressa, nesse contexto, a noção de que uma ação pode não ter sido 

executada conforme o esperado (CAD T, p.494) 

Linha 24 –  sarārum, mentir, ser falso (CAD S, p.174). No durativo do tema D + u do subjuntivo 

temos enganar, mentir, agir desonestamente: tusarraru. 
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CARTA 11 (IM 51197) 

Cópia161                                       Transliteração 
 
  obv.(11.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
  (11.2) qi2-bi2-ma  
  (11.3) um-ma im-gur-dEN.ZU-ma 
  (11.4) Ia-pil-ku-bi ŠA3.TAM  
  (11.5) ša ma-aḫ-ri-ia wa-aš-bu  
  (11.6) 1(aš) gur u2-ku-ul-ta-am   
  (11.7) i-ri-ša-an-ni 
  (11.8) 1(aš) gur  ŠE-am di-[ki-e-ma] 
  (11.9) 2(aš) [gur  ŠE] [xxx] 
  rev.(11.10) a-[na a-pil-ku-bi]  
  (11.11) ar-ḫi-iš [i-di-in] 
  (11.12) a-wi-lum an-[nu-um]  
  (11.13) pa-ni-ia ma-di-[iš] 
  (11.14) ba-bi-il  
  (11.15) ša ar-hi-iš na-da-n[im]  
  (11.16) e-pu-uš a-wi-la-am  
  (11.17) ša aš-pu-ra-kum  
  (11.18) la ta-ka-la-am  
  (11.19) u3 ŠE-am ša am-mu-ra-bi 
  (11.20) a-bi-ni 
  b.i.(11.21) la ta-aš-pu-ur-ma  
  (11.22) la il-qu2-ni-ku-um 
  b.e.(11.23) an-ni-a-t[um]   
  (11.24) dam-qa-a 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4Apil-kūbi, o šatammum-contador, 
5que está servindo comigo, 6,7pediu-me por 1 gur de provisões. 8Obtém 1 gur de cevada, 92 

gur [xxx] e 10,11[dá] rapidamente para [Apil-kūbi]. 12Esse awīlum 13,14tem a minha preferência. 

15Faze com que seja dado rapidamente! 16,17O awīlum que enviei para ti 18não o retenhas! 
19,20,21Tu não enviaste a cevada de Ammu-rabi, nosso pai e 22eles não trouxeram para ti, 23, 24isso 

está certo? 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – wašabum maḫar, literalmente, habitar em frente a alguém. Götze (1958, p.30) 

defende que a expressão signifique mais do que simplesmente “ficar” ou “morar” com alguém, 

na maioria dos casos a expressão implica em uma relação de dependência, viver ou estar com 

alguém específico.  

Linha 6 – ukultum, pode significar, nessa passagem, uma comida básica específica. Götze 

(1958, p.30) sugere que a palavra possa ser traduzida como “pão”. Nós optamos por 

“provisões”.  

Linha 9 – não estamos de acordo com a transliteração e tradução originais propostas por Götze, 

dessa forma transliteramos apenas os sinais que conseguimos visualizar na presente cópia e a 

partir disso realizamos sua tradução. 

Linha 13 – panum babālum, particípio bābilum. O particípio pode funcionar tanto como 

substantivo quanto como adjetivo. Para usar esse adjetivo na forma predicativa, temos de 

empregar as desinências especiais. No caso da terceira pessoa masculino singular, a desinência 

é vazia. A forma então é bābil, que quer dizer "ele é/está fazendo babālum". Assim, significa 

literalmente “esse homem carrega minha face”, que optamos por traduzir por “ele tem minha 

preferência”. 

Linhas 23 e 24 – anniātum damqā,  essas coisas são boas. O –a final na transliteração pode 

indicar duas coisas: ou o alongamento “ā", ou a interrogação “essas coisas são boas?”. O 

feminino singular anniātum pode ser usado como pronome demonstrativo neutro: isso (essas 

coisas). Aqui, em nossa carta, esse uso parece ser feito com o plural (HUEHNERGARD, 2011, 

p.40). 
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CARTA 12 (IM 51226) 

Cópia162 
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Transliteração  
 
obv.(12.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
(12.2) qi2-bi2-ma  
(12.3) um-ma im-gur-dEN.ZU-ma 
(12.4) aš-šum mi-ni-im  
(12.5) a-na še-im i-ša-ap-pa-ru-ni-ku-ma 
(12.6) še-am la ta-na-ad-di-in 
(12.7) a-di-ni-ma  
(12.8) su-lu-up-pi2-ka u2-ul a-ku-ul  
(12.9) si2-la-tu-ka  
(12.10) ka-le-ti-ia 
b.i.(12.11) u2-su-ḫi-[l]a 
rev.(12.12) i-du-um mi-nu-ma  
(12.13) ša še-am a-na E2  
(12.14) la ta-na-ad-di-nu  
(12.15) ṭup-pi2 ši-me-ma 
(12.16) 1(aš) gur  še a-na E2 
(12.17) i-di-in  
(12.18) a-na pi2-i DAM.A.NI  
(12.19) ta-ta-na-al-la-ak  
(12.20) i-na U4 1(diš) KAM 
(12.21) 1(barig) 4(ban2) še-um i-na ma-aḫ-ri- 
ka  
(12.22) i-ma-aq-qu2-ut  
b.s.(12.23) a-na ia-ši-im  
(12.24) še-um u2-ul i-ba-aš-ši  
(12.25) še-am i-di-in 
b.e.(12.26) i-na E2-ti–ia-a  
(12.27) tu-sa-na-qa-an-ni 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4Por que razão 5eles escrevem para 

ti em relação à cevada, 6mas tu não dás nenhuma cevada? 7Até agora 8eu não comi tuas tâmaras. 
9Seus espinhos 10,11perfuram meus rins. 12Qual o significado 13,14de não entregar cevada à 

“casa”? 15Escuta meu tablete e 16,17dá 1 gur de cevada à “casa”. 18,19Tu estás trabalhando sob 

as ordens do esposo dela, 20por dia 21,221(barig) 4(ban2) de cevada cairá na tua frente. 24[Mas] 

eu não tenho cevada. 25Dá cevada! 26,27Tú irás criar dificuldades para minha “casa”? 

 

Notas e observações: 

Linha 8 – suluppī x akālum, “comer as tâmaras de alguém”. Parece indicar o sentido de “tomar 

vantagem desleal da capacidade de alguém” (GÖETZE, 1958, p.31; CAD S, p. 373).  

Linha 11 –u2-su-ṭa3-at, Para Göetze, u2-su-ṭa3-at é o estativo provável de waṭ. Ele sugere 

associar ao árabe com o significado “dividir ao meio”, mas assume ressalvas quanto a sua 

leitura. Já o CAD traz uma leitura diferente da proposta por Göetze. No CAD (S, p.28-30), o 

verbo em questão seria saḫālum, perfurar, furar. A transliteração e normalização 

correspondente à proposta do CAD seria então u2-sa-ḫi-la, usaḫḫīla. Optamos por usar o 

sentido do CAD. 

Linha 9 a 11 - ṣillūtuka ka-le-ti-ia usaḫḫila: seus espinhos perfuraram os meus rins. A palavra 

ka-le-ti-ia deriva de kalītum, rim (CDA, p.142). Os rins estão ligados aos sentimentos, dessa 

forma, podemos assumir que a expressão configura algo como “você machucou os meus 

sentimentos” (CAD K, p.75). 

Linha 18 – a(DAM.A.NI), não está claro a quem se refere. 
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CARTA 13 (IM 51310) 

Cópia 163 
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Transliteração 
 
obv.(13.1) [a-na TU.TU.UB-ma]-gir  
(13.2) [qi2-bi2-ma um]-ma im-gur-dEN.ZU-ma  
(13.3) aš-š[um ŠE.GIŠ.I3] ša DUMU DINGIR- 
šu-a-bu/-šu 
(13.4) ša [ta-aš-pu-r]a-am 
(13.5) a[-na] [...] [x] aq-bi-ma  
(13.6) ki-a[-am iq-b]i-a-am 
(13.7)  um-ma [šu]-u2-ma 
(13.8)  a-na [ša]-du-pe2-eki 
(13.9) a-la-[kam]-ma a-na TU.TU.UB/-ma-gir 
(13.10) ŠE.GIŠ.I3 a-na-ad-di-in 
(13.11) ki-a-am a-qa-ab-bi-šu 
b.i.(13.12) um-ma a-na-ku-ma  
(13.13) a-na ni-ba-ḫi-ka 
rev.(13.14) na-ad-nu-ni-ku-um 
(13.15) a-an-na-am a-pu-ul-šu  
(13.16) i-nu-ma ŠE.GIŠ.I3 
(13.17) a-na DUMU DINGIR-šu-a-bu-šu 
(13.18) ta-na-ad-di-nu 
(13.19) 1(barig) 4(ban2) ŠE.GIŠ.I3 ki-la-ma 
(13.20)  a-na E2 i-di-in 
(13.21) iš-tu an-ni-ki-a-am  
(13.22) ka-li-a-ku 3(diš) g in2   KU3.BABBAR   
(13.23) a-na ŠE.GIŠ.I3 
(13.24) a-na ṭa-ti-im  
(13.25) le-qe2-a-ku  
b.s.(13.26) [u3] a-na a-da-lal3-DINGIR  
(13.27) [...] pi? ir?164 

b.e.(13.28) [š]a iq-bi-a-am 
(13.29) [x] + 4(diš) g in2  KU3.BABBAR 
(13.30) li-ra-di-am-ma   
(13.31) ki-ma 1(diš)  ka-sa-pi2  
(13.32) uš-za-zu-u2 
 

 

 

 

164 O sinal também pode ser šum 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. Assim [fala] Imgur-Sîn: 3Com relação ao gergelim 

pertencente ao filho de Ilšu-abušu 4sobre o qual tu escreveste para mim, 5eu falei com [...]. 
6Assim ele disse, 7isso é o que ele disse: “8,9,10Eu irei a Šaduppûm e entregarei o gergelim para 

Tutub-māgir. 11Eu direi a ele como segue, 12isso é o que eu direi: 13,14‘Ele é dado para ti como 

teu nēbaḫum-pagamento’”. 15Expressa-lhe o teu consentimento! 16,17,18Quando tu entregares o 

gergelim para o filho de Ilšu-abušu, 19retém 1 barig e 4 ban2 de gergelim 20e entrega-o para a 

casa. 21 22Desde que eu estou detido aqui, eu peguei 3 gin de prata 23,24,25,26como taxa para o 

gergelim. Também transmite minha carta para Adallal-ilami. 27[...]. 28Faze com que ele que 

conversou comigo traga 29[x] + 4 gin de prata, 30 31 32 eles irão fazê-los ficar no lugar por uma 

oferenda funerária. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – provavelmente um nome próprio. 
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CARTA 14 (IM 51234) 

Cópia165  
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Transliteração 
 
obv.(14.1) a-na TU21.TUBki-ma-gir qi2-bi2-ma 
(14.2) um-ma dŠEŠ.KI-ma-an-sum-ma  
(14.3) aš-šum ŠE.GIŠ.I3 ša i-na A.ŠA3  
E2.GAL-lim  
(14.4) er-šu-u2 iq-bu-nim-ma 
(14.5) ak-ki-a-am aš-pu-ra-ak-kum 
(14.6) ma-ti-i-ma a-na-ku-u2 
(14.7) ba-ši-it E2.GAL-l[im] a-šar a-ta-am-ru 
(14.8) u2-ul a-ka-ta-a-am 

(14.9) i-na-na a-nu-um-ma bu-ri-ia 
(14.10) aṭ-ṭa3-ar-da-ak-kum 
rev.(14.11) i-na ŠE.GIŠ.I3 šu-nu-ti 
(14.12) iz-za-az a-di ir-ri-šu-u2 
(14.13) ša i-da-ab-bu-bu uk-ta-ad-du 
(14.14) u3 E2.GAL-lum i-ši-im-mu-u2 
(14.15) u3 ša-ni-tam la-ma i-na-wi-ra-am  
(14.16) lu-mu-ur-ka IR3 E2.GAL-lim 
(14.17) u3 DUMU.MEŠ IRIki ša i-ba-aš-šu-u2 
(14.18) šu-ta-aṣ-bi-it-ma 
(14.19) li-is3-su-ḫu-u2 ŠE.GIŠ.I3-šu-nu 
(14.20) i-ma-qu2-tu-u2-ma E2.GAL-lum  
(14.21) it-ti-ka i-ta-wu-u2 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3Com relação ao gergelim que 

é cultivado nas terras do palácio, 4eles falaram para mim 5e eu enviei a ti. 6, 7, 8Eu nunca 

esconderei uma propriedade do palácio quando eu a tiver visto diretamente. 9, 10Agora, então, 

eu envio Buriya a ti. 11Para o gergelim em questão 12, 13, 14ele o distribuirá. Aquele que começar 

uma briga eles irão responsabilizar, e [as pessoas no] palácio ouvirão sobre eles. 15Em segundo 

lugar: Antes de isso vir a tona, 16,17,18eu quero ver-te. Faça com que sejam aproveitados os 

wardû-servos do palácio e os filhos da cidade que estão disponíveis para que possam cortar o 

gergelim. 19[Quando] o gergelim deles em questão 20for devido, o palácio 21discutirá contigo. 

 

Notas e observações: 

Linha 13 e 14: literalmente falar, litigiar.  

Linha 13 e 14: literalmente ser observado.   

Linha 19 – li-is3-su-ḫu-u2 precativo do verbo nasāḫum, remover, cortar fora (CAD N, v.2, p.23). 

Compreendemos aqui que o gergelim não é cortado, mas sim arrancado. 
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CARTA 15 (IM 51235)  

Cópia166     Transliteração 

 
obv.(15.1) a-na TU21.TUBki-ma-gir   
(15.2) qi2-bi2-ma 
(15.3) um-ma dŠEŠ.KI-ma-an-sum-ma 
(15.4) aš-šum GIŠ.HI.A ša tu-ša-bi-lam 
(15.5) GIŠ.HI.A ma-la ša U4 2(diš) KAM ša-ra- 
pi2-im 
(15.6) u2--ul ma-ṣu2 -u2 u3 ki-am aq-bi-kum 
(15.7) um-ma a-na-ku-u2-ma GIŠ.HI.A ru-di-a- 
am 
(15.8) ki-a-am ta-pu-la-an-ni um-ma at-ta/-a-ma 
(15.9) ki-ma a-la-ki-ia e-mi-da-aš-ši-na-ti 
(15.10) u3 aš-šum ne-ba-ḫi-ia mi-nu-um 
(15.11) ša um-ma at-ta-a-ma 
(15.12) a-na eš3-nun-naki a-la-ak-ma 
b.i.(15.13) a-na-ad-di-in 
(15.14) [ul?-li?-ki?-a?-am a-wi]-lum 

(15.15) ša si2-bu-ti [i-pe-šu]  
rev.(15.16) i-ba-aš-ši an-ni-ki-a-am 
(15.17) a-wi-lum ša ṣi2-bu-ut-ka 
(15.18) i-ip-pe2-šu u2-ul i-ba-aš-ši 
(15.19) ne-ba-ḫi i-na la-li-ma 

 (15.20) am-mi-nim la tu-ša-bi/-lam 

(15.21) aš-šu-mi-ka u2-ul 
(15.22) ad-bu-ub aš-šu-mi-ka 
(15.23) am-ta-ḫa-aṣ u3 iš-tu 
(15.24) i-na-an-na a-di e-bu-ri 
(15.25) aš-šum A.ŠA3 u3 mi-ri-ši-im 

(15.26) aš-šu-mi-ka u2-ul a-da-bu-ub 
(15.27) ne-ba-ḫi šu-bi-lam 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Nanna-mansum: 4Sobre a madeira que tu me 

enviaste – 5,6a madeira não é suficiente nem o tanto quanto precisamos para dois dias de 

aquecimento. Portanto, eu falei para ti, 7isso é o que eu [disse]: ‘Tem a madeira entregue aqui 

para mim!’ 8Assim tu respondeste como segue, isso é o que tu disseste: ‘9De acordo com o meu 

ir eu impus a elas’. 10,11E com relação ao meu nēbaḫum-pagamento o que que tu disseste?: 
12‘Vai a Ešnunna e 13eu te darei!’ 14, 15,16Lá existe um awīlum que realiza meu desejo, 17, 18mas 

aqui um awīlum que realize teu desejo não existe! 19, 20Por que tu não causas que alguém tenha 

meu nēbaḫum-pagamento trazido aqui? 21, 22Por tua causa eu não me queixei, por tua causa 23, 

24, 25, 26eu trabalhei duramente. De agora até a colheita, em relação do campo e cultivo no que 

te tocar, eu não me queixarei. 27Manda meu nēbaḫum-pagamento! 

 

Notas e observações: 

Linha 4 – GIŠ.HI.A, provavelmente no sentido de madeira para lenha (GÖETZE, 1958, p.37). 

Linha 23 – maḫāṣum, “bater”. Nesse contexto o sentido nos foge da compreensão.  
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CARTA 16 (IM 51198) 

Cópia167 
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Transliteração 

 
obv.(16.1) a-na TU.TU.UB-ma-g[ir] 
(16.2) qi2-bi2-ma um-ma ku-ub-bu-tum-[ma] 
(16.3) mi-nu-um a-wa-tum-ma ša im-gur-
dEN.ZU 
(16.4) a-na e-ri-ba-am DUMU e-tel-pi4-dUTU 
(16.5) e-re-eš A.ŠA3-ia ki-a-am iq-bu-u2 

(16.6) um-ma  šu-ma ši-ib-ši A.ŠA3-šu 
(16.7) a-na ku-ub-bu-tim la ta-na-di-in 
(16.8) u3 ni-iš LUGAL i-na KA-šu iš-ku-nu 
(16.9) šum-[ma KU3].BABBAR u3 ŠE-a-am 
(16.10) [x] [...] [x] li-iq-bi-[e]  
[linhas ilegíveis] 
rev.(16.1’) [a]m-mi-nim ki-ma la [...]  
(16.2’) i-pu-ša-an-ni-ma ŠE-[am]   
(16.3’) u3 ṭa3-ap-la-ti-ia i-da-bu-ub 
(16.4’) u3 qa-qa-di u2-qa-al-li-il 
(16.5’) an-ni-a-tum dam-qa-a  
(16.6’) ki-id-ma ŠE-e la ik-ka-al-la 
(16.7’) šum-ma ŠE-e la u2-ta-ši-ir 
(16.8’) a-na-ku-u2 u3 šu-u2 ni-ṣa-ba-at-ma 
(16.9’) mu-ru-iṣ li-ib-bi-im 
(16.10’) a-ḫu-um a-na a-ḫi-im i-ra-aš-ši 
(16.11’) an-ni-a-tum du(!)-um-mu-qa-tu-ia 
(16.12’) ša at-ta ti-du-u2-ma 
(16.13’) ŠE-a-am u3 KU3.BABBAR a-mi-šu 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir diz. 2Assim [fala] Kubbutum: 3e sobre a declaração que Imgur-

Sîn fez 4a Erībam, filho de Etel-pī-Šamaš, 5que está cultivando meu campo, 6assim ele [diz]: ‘O 

šibšum-imposto do grão devido de seu campo 7para Kubbutum tu não deves dar.’ 8E um 

juramento pelo rei eles colocaram na boca dele. 9Se [...] a prata e a cevada, [...] 10possa ele falar. 
1’,2’,3’Por que ele não me trata como [alguém] e contesta a cevada e me diminui 4’e me humilhou. 
5’Isso está correto? 6’Sê responsável para que a minha cevada não seja detida. 7’Se ele não tiver 

feito liberar minha cevada, 8’eu e ele entraremos em conflito e 9, 10’ um cultivará preocupação 

contra o outro. 11’,12’Essas são as minhas boas ações, que tu conheces e – 13’com relação à cevada 

e à prata? 

 

Notas e observações: 

Linha 10 – da, foi corrigido por Götze para du. 

Linha 10 –  li, não podemos afirmar que li integra li-qi-bi[e] ou se integra uma palavra da parte 

ilegível do tablete. 

Linha 3’ – ḫišiltum, encontramos no CAD (Ḫ, p.204) o termo ḫišiltu, farinha bruta, farinha 

grossa, mistura de temperos. 

Linha 4’ – qaqqadī uqallil, pretérito tema D do verbo qalālum. No CAD (Q, p.56) encontramos 

qalālu em uso com qaqqadu. Chegamos a conclusão que a expressão pode ser compreendida 

como “minha cabeça diminui”, “sou humilhado”.  

Linha 6’ – kīd-ma, para Götze (1958, p.40) remete, sem dúvidas, a outro uso do verbo kadûm, 

o imperativo kīd. Ainda não entendemos bem a colocação de kīd. 

Linhas 6’ e 7’ – ŠE-e, sabemos que ŠE é o logograma para grão, cevada. ŠE-e pode ser uma 

variante ortográfica local de ŠE-i, isto é, meu grão, minha cevada.
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CARTA 17 (IM 51237) 

Cópia168 
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Transliteração 
 
obv.(17.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
(17.2) qi2-bi2-ma  
(17.3) um-ma U4.ŠAR2.RE.EŠ.HE2TI 
(17.4) u3 be-el-šu-[nu] 
(17.5) ra-i-mu-ka-ma  
b.i.(17.6) i-nu-ma a-na ra-bi2-[nu-tim] 
(17.7) LUGAL u2-wa-e-ru-[ka] 
rev.(17.8) 1(diš) g in2  KU3.BABBAR ta-aq- 
bi 
(17.9) i-na-an-na aš-šum ṣa-[bu-ka] 

(17.10) a-na me-eḫ-ri-i-im [it-ta-al-kam] 
(17.11) da-ḫa-at-ni u2-ul [ta-ša-al] 
(17.12) lu-u2 1(diš) g in2  KU3.BABBAR u2- 
[lu-ma] 

(17.13) 1 UDU.NITA2 NIGA a-na i-[si-in] 
 dUTU  
(17.14) šu-bi-la-an-ne2-ši 
(17.15) ša-ni-tam ši-qa-am 
b.s.(17.16) ni-ša-ka-a[k]-ku-[um] 
(17.17) za-an-za-ar-ni ul [ni-šu] 
(17.18) u3 za-an-za-ar-[ka] 
(17.19) 1(barig) 4(ban2)TA.AM  IGI-ka i-ba- 
aš-ši 
b.e.(17.20) u3 iq-bu-ni-ši  
(17.21) 3(ban2) za-an-za-ar a-šar i-ba-šu 
(17.22) ša-ma-am-ma šu-bi-la-ne2-ši 
(17.23) i-na an-ni-tim ra-i-mu-ut-ka ni-mar 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Ušareš-hentil 4e Bēlšunu 5que tem amizade 

por ti: 6,7quando o rei te colocou na posição de rabiānum-autoridade local, 8tu disseste 1 gin2 

de prata. 9[Mas] desde agora, teu povo 10alcaçou a igualdade, 11tu não te preocupas [mais] 

conosco. 12Seja 1 gin2 de prata ou 131 carneiro engordado para o festival de Šamaš, 14envia 

para nós. 15Outra coisa, a šiqqum-salmoura 16está sendo feita [fermentada]. 17Nosso zanzar-

vegetal nós não temos, 18,19e o seu zanzar-vegetal está disponível [na quantidade] de 1 barig 4 

ban2 para ti. 20E eles falaram para nós: 21”3 ban2  de zanzar-vegetal onde quer que exista, 
22compra e nos envia. 23Com isso nós veremos a tua amizade. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – rā’imukka, os que amam a ti. Particípio do verbo râmu (ra’āmum) (CAD R, p.137). 

Linha 6 – a reconstrução de a-na ra-bi2[-nu-tim] é conjectural. Sabemos que a-na + infinitivo 

expressando o propósito de um homem ser ordenado por um superior é algo comum (SERI, 

2006, p.76-77). 

Linha 7 – Verbo wârum no tema D Pretérito, to give an order (CAD A, v.2, p.318) = wa’’er + 

u (subjuntivo). 

Linha 10 – mēḫrû, avanço, progresso (CAD M, v.2, p.4).  

Linha 11 – da-ḫa-at-ni u2-ul [ta-ša-al] – expressão idiomática. Em OB temos “diatu NP 

ša’ālum”, não prestar atenção em NP. (dia’tum, CAD D, p.130;  šālûm A, CAD Š, v.1, p.274).  

Linha 13 – isinnu, festival religioso (CAD I-J, p.195). 

Linha 13 - Götze traduz Adad no lugar de Šamaš. Optamos pela transliteração dUTU e pela 

tradução Šamaš 

Linha 15 – šiqqum (siqqum), salmora a base de peixes, crustáceos e locustas usado para 

condimentar (BOTTÉRO, 1995, p.181; p.216). 

Linha 17 – nišu, ter. Verbo išûm conjugado na 1cp no pretérito (CAD I-J, 289). 

Linha 19 e 21– bašû, estar disponível, existir (CAD B, p.144). 

Linha 19 – 4(ban2)TA.AM, do ponto de vista gramatical o complemento fonético TA.AM não é 

esperado de acordo com GAG, p.96, parágrafo 62, ítem3.d.α. 

Linha 21 – zanzarum (zarzarum), um tipo de vegetal (CAD Z, p.73). 

Linha 23 –  rā’imūtu, amor, afeição, amizade (CAD R, p.82). 
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CARTA 18 (IM 51238 A) 

Cópia169 
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Transliteração 
 
obv.(18.1) a-na TU.TU.UB-ma-[gi]r 
(18.2) qi2-bi2-ma  
(18.3) um-ma a-pil-ku-bi-ma 
(18.4) ra-im-ka-a-ma 
b.i.(18.5) i-na an-ni-tim  
(18.6) [a]t-ḫu-ut-ka 
rev.(18.7) lu-mu-ur 
(18.8) a-nu-um-ma ḫa-zi-rum 
(18.9) SIPA AB2.ḪI.A 
(18.10) ša E2.GAL-lim 
(18.11) GUD.ḪI.A-i[a] [xx] 
b.s.(18.12) ma-aḫ-ri-šu 
(18.13) i-šu-u2 

b.e.(18.14) aš-šu-mi-i[a] 
(18.15) gi-mi-il-š[u] 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Apil-kūbi, 4que tem amizade por ti: 5,6,7Nisto 

eu verei a tua atitude de irmandade comigo. 8Agora Ḫazirum, 9o pastor do rebanho 10do palácio, 
11,12,13tem o meu gado com ele. 14,15Por minha causa sejas gentil com ele. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – atḫutum, relação entre irmãos/irmãs; relação política amigável (CAD A, v.2, p.493).
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CARTA 19 (IM 51238 B) 

Cópia170 
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Transliteração 
 
obv.(19.1) a-na TU.TU.UB-ma-[gir] 
(19.2) q[i2]-bi2-ma  
(19.3) u[m-m]a a-bu-w[a-qar]-ma 
(19.4) [ra-i]m-ka-a-ma 
(19.5) [aš-šum be-el-šu-nu]  
(19.6) ki-ša-ma l[a ku-u2]-um 
(19.7) g[i-mi-il]-la-am 
b.i.(19.8) e-li-šu [šu-ku-un] 
rev.(19.9) aš-šum-mi-ia 
(19.10) wu-še-er-šu 
(19.11) mi-im-ma ša [ta]-ša-pa-ru-u2 

(19.12) an-ni-ki-a-am 
(19.13) qi2-bi-it-ka ša-me-am 
(19.14) e-le-[x]-i  
(19.15) [ša gi]-mi-il-li-im 
(19.16) ša-k[a-ni]-im e-li-[šu] 

b.s(19.17) [e-p]u-u[š] 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Abum-waqar, 4que tem amizade por ti: 5Sobre 

Bēlšunu, 6ele certamente não é seu. 7,8Sejas gentil com ele. 9Por minha causa, 10libera-o.11Tudo 

o que tu escreves 12aqui, 13,14eu consigo escutar tua ordem. 15,16,17Faz algo para estabelecer tua 

gentileza com ele. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – kiša, advérbio de modo, certamente, evidentemente (CAD K, 445). 

Linha 13 – qibītu, ordem, comando (CAD Q, p.244) 
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CARTA 20 (IM 51240) 

Cópia171 
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Transliteração 
 
obv.(20.1) a-na TU.TU.UB-ma-gir 
(20.2) qi2-bi2-ma  
(20.3) um-ma ri-im-dIŠKUR-ma 
(20.4) a-wi-lu-u2 ša ma-za-aš-ti 
 GA2.DUB.BA 
(20.5) E2.GAL-lam im-ḫu-ru-u2 

(20.6) um-ma šu-nu-u-ma 
(20.7) i-na šu-ku-sa-ti-ni 
(20.8) a-šar 1(diš) sar  KIRI6 me-e ni-iš-qu2 

(20.9) u2-ul i-ba-aš-ši 
b.i.(20.10) an-ni-ki-a-am 
(20.11) sa-an-qa-nu-ma 
(20.12) ni-ib-te-e-ri  
rev. (20.13) a-wi-lu-u2 u2-ul ma-a-du 
(20.14) 3(diš) GURUŠ šu-nu-u2  
(20.15) E2.GAL-lum iq-bi-am-ma 
(20.16) ak-ki-a-am 

(20.17) aš-pu-ra-kum a-ter-di-ma 
(20.18) i-qa-bu-ni-kum 
(20.19) me-e i-di-in-šu-nu-ši-ma 
(20.20) ša-ku-sa-ti-su-nu li-iš-qu 
(20.21) la i-tu-ur-ru-ma 
(20.22) a-wi-lu E2.GAL-lam 

b.s.(20.23) la u3-la-ma-du 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir 2diz. 3Assim [fala] Rīm-Adad: 4os awīlû a serviço do 

šandabakkum-oficial 5confrontaram o palácio, 6e assim falaram: ‘7nas nossas terras de 

subsistência 8,9não existe agora 1 sar de pomar irrigado.10Aqui 11estamos passando necessidade 

e 12tivemos fome continuamente’. 13Os awīlû não são numerosos, 14são três jovens 

trabalhadores. 15O palácio falou para mim 16por essa razão 17eu reportei. 18Eles falarão contigo. 
19Dá para eles a água, 20para que eles possam irrigar as terras de subsistência. 21,22,23Não obrigue 

os awīlû a informar o palácio novamente. 

 

Notas e observações: 

Linha 4 – manzaltum (mazzaštu), postos (CAD M, v.1, p.228-229). 

Linha 4 – De acordo com a leitura proposta por Götze, teríamos GA2.DUB.BA – šandabakkum, 

oficial. No CAD (M, v.1, p.229) temos E2.KIŠIB.BA,  bīt kunukki, deposito selado. Ao 

consultarmos Borger (MZL, p. 345-346), verificamos que a escrita E2.KIŠIB.BA e 

GA2.DUB.BA no período paleobabilônico se confundem. Admitimos que as duas escolhas de 

tradução são possíveis dentro do contexto da carta.  

Linhas 5 e 15 –  ao transliterar os sinais dessas linhas temos a-e2-lam/a-e2-lum. O significado 

de a-e2-lam/a-e2-lum nos foge da compreensão. A proposta de Götze para ler esse conjunto de 

sinais como “awīlum” não nos parece possível, dessa forma optamos por seguir o CAD (v.10.1, 

p. 229) e transliterar como E2.GAL-lam/ E2.GAL-lum (palácio) 

Linha 7 – šukussum, terras de subsistência. (CAD Š, v.3, p. 234). 

Linha 8 – mê šaqum, irrigar (CAD Š, v.2, p. 19). 

Linha 12 – Götze propõem “ni-ip-te”. Optamos por seguir o CAD (v.2, p. 137) e transliterar 

“ni-ib-te-e-ri”. nibterri, primeira pessoa do plural do tema Gtn pretérito do verbo barûm, estar 

passando fome.  

Linha 13 – awīlû ul mādū, os homens não são numeroso.  

Linha 17 – a-ter-di-ma, não encontramos sentido para a transliteração, nem nos aproximamos 

do significado dessa palavra.  

Linha 20 – assim como na linha 7, esperávamos um šu no lugar de ša. 

Linha 23 – lamādu, no tema D lummudum, informar alguém (CAD L, p. 53). 
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CARTA 21 (IM 51376) 

Cópia172 
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Transliteração 
 
obv.(21.1) [a-na T]U.TU.UB-ma-gir qi2- 
[b]i2-ma 
(21.2) um-ma a-wi-il-i3-li2-ma aš-šum 
 KU3.BABBAR gišMAR.GID2.DA.HI.A 
(21.3) ša ka-ni-ki a-na U4 10(u) KAM tu-še- 
zi-ba-an-ni 
(21.4) i-na-an-na ITI 1(diš) KAM im-ta-la 
 u2-ul KU3.BABBAR  tu-ub-lam 
(21.5) u2-ul te4-em-ka tu-te-er-ra-am 
(21.6) a-wi-lum ša qa-ba-am aš-ku-nu-šum 
(21.7) 3 GEME2 ṣi2-pi2 uš-te-ri-ib 
(21.8) um-ma šu-u2-ma šum-ma 1(u) 2(diš) 
MA.NA KU3.BABBAR   
(21.9) šu-qu2-ul šum-ma u2-la-šu-ma 
b.i.(21.10) 3(u) gur  še-a-am mu-du-ud 
(21.11) i-na-an-na šum-ma KU3.BABBAR 
šu-bi-lam 
(21.12) šum-ma u2-la-šu-ma  
rev.(21.13) me-ḫi-ir ṭup-pi2-ia šu-bi-lam-ma 
(21.14) 3(u) gur  še-a-am lu-um-du-ud 
(21.15) qa-tam u2-zu-uḫ a-na ši-bu-ut a-wa-
ti-ka 
(21.16) tup-pa-ka šu-uṣ-ṣu2-ur 
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Tradução: 1Para Tutub-māgir, diz. 2Assim [fala] Awīl-ili: a respeito da prata da carroça 3para o 

qual tu me fizeste dar um documento com o prazo de dez dias – 4agora um mês foi preenchido 

e prata tu não me trouxeste, 5nem me deste tua explicação. 6O awīlum a quem fiz uma promessa 
7me trouxe 3 escravas identificadas. 8Isso é o que ele disse: ‘12 mana de prata 9tu me paga, 

caso contrário, 1030 gur de cevada mede.’ 11Agora traz-me a prata, 12caso contrário 13traz-me 

uma resposta para o meu tablete então 14eu poderei medir 30 gur de cevada. 15Remove tua 

responsabilidade, e com a finalidade do testemunho de tua palavra 16causa que alguém cuide 

do teu tablete. 

 

Notas e observações: 

Linha 4 – abālum A, transportar para o seu destino (CAD A, v.1, p.10). 

Linha 4 – madādum A, pagar (CAD M, v.1, p.5). 

Linha 4 – malûm, preencher (CAD M, v.1, p.174). 

Linha 7 – ṣe’pu (ze’pu), etiqueta de argila com selo impresso ou pequena inscrição para 

identificar entregas (CAD Z, p.86).  

Linha 9 – šaqālum, pagar no sentido de medir, pesar (CAD Š, v.2, p.1). 

Linhas 9 e 12 – ūlašuma, caso contrário (CAD U-W, p.72). 

Linha 15 – našāḫum + qātum, expressão idiomática que refere-se a uma reivindicação (CAD 

N, v.2, p.12). 

Linha 16 - naṣarum, cuidar (do tablete). No sentido do tema Š, cause que alguém cuide (CAD 

N, v.2, p.33). 
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CARTA 22 (IM 51113) 

Cópia173 
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Transliteração 
 
obv.(22.1) a-na 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 
(22.2) qi2-bi2-ma 
(22.3) um-ma be-el-[k]a-a-ma 
(22.4) a-na u4-mi-im dam-qi2-im 
(22.5) ma-aḫ-ri-im ša U4 1(u) 6(diš)-KAM 
(22.6) iš-tu i-na-an-na U4 3(diš)-KAM 
(22.7) dIŠKUR a-na ḫa-am-ri-im 
(22.8) uṣ-ṣi2 ṭup-pi2 an-ni-a-am 
(22.9) i-na še-me-e-em 
rev.(22.10) a-na ma [...] 
(22.11) ši-ta-[...] 
(22.12) dIŠKUR [...] 
(22.13) tu-[...]-ma 
(22.14) MAŠ.KAK ki-ma ša-na-as2-su 
(22.15) ni-qi2-a-šu le-qe2-ma 
(22.16) DINGIR-lam mi-t[a-ḫ]a-ra 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] teu senhor (rei): 4no dia propício 5depois 

do 16o dia – 6daqui a 3 dias 7Adad para ḫamrum-lugar sagrado 8partirá. Este meu tablete 9quando 

tu escutares 10para [...] 11[...] 12Adad [...] 13[...]. 14Possa o muškēnum anualmente 15o sacrifício 

dele levar. 16E vos apresentai ao Deus continuamente. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – maḫrû, primeiro, próximo, futuro (CAD M, v.1, p.105). 

Linha 7 – ḫamrum, lugar sagrado para Adad (CAD H, p.70). 

Linha 8 – aṣûm, deixar, partir (CAD A, v.2, p.356). 

Linha 14 – šanassu, todo ano, anualmente (CAD Š, v.1, p.370). 

Linha 16 – maḫārum, rezar a uma divindade repetidas vezes no tema Gtn imperativo (CAD M, 

v.1, p.50-51; p.67). 
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CARTA 23 (IM 51053) 

Cópia174 
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Transliteração 
 
obv.(23.1) [a-na 

dŠEŠ.KI]-ma-an-sum 
(23.2) [qi2]-bi2-ma  
(23.3) [um]-ma im-gur-dEN.ZU-ma   
(23.4) [aš-šum] ša nu-ur2-dUTU 
(23.5) iš-ta-na-ap-pa-ra-kum 
(23.6) [2(u)] gur  ŠE Igi-mil-DINGIR le-qe2 
b.i.(23.7) 5(aš) gur  ša ub-lu-nim-ma 
(23.8) an-ni-ki-a-am 
(23.9) [...] ma 
rev.(23.10) [x]-am-mu-ra-pi2 iš-gi-lu-šu 
(23.11)  [xx]-[m]a la im-ma-aḫ-ru 
(23.12) al-[kam]-ma a-na 2(u) gur  ŠE 
(23.13) Igi-mil-DINGIR ki-i-id 
(23.14) [5(aš)] gur ŠE an-ni-a-am  
(23.15) [...]-[i]r? IdEN.ZU.GAL ŠU.ḪA 
b.s.(23.16) [...] [ṣ]u2-ḫa-ru-u2 

(23.17) [...] [š]a-tu-un 
(23.18) [...] li-iš-šu-nim 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 4A respeito do que Nūr-Šamaš 
5está constantemente escrevendo para ti – 6Pega 20 gur de cevada de Gimil-ilī; 75 gur que eles 

trouxeram aqui. 8Aqui 9[...] 10[H]ammurabi apropriou-se. 11[xx] eles não foram recebidos, 
12vem e pelos 20 gur de cevada 13Gimil-ilī esteja alerta. 14Os 5 gur de cevada 15[...] Sîn-rabī, 

o bā’irum-pescador, 16e os ṣuḫārû-servos [...] 17estes [...] 18[...] possam eles trazer para mim. 

 

Notas e observações: 

Linha 10 – šagālum, apropriar-se, pegar (CAD Š, v.1, p.62). 

Linha 11 – maḫārum, ser entregue (CAD M, v.1, p.50-51; p.71). 

Linha 13 – kuddu, estar em alerta, prestar atenção (CAD K, p.493). 

Linha 17 – šatun, estes (CAD Š, v.2, p.218). 
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CARTA 24 (IM 51046) 

Cópia175 
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Transliteração 
 
obv.(24.1) a-na 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 
(24.2) qi2-bi2-ma  
(24.3) um-ma ip-qu2-ša-ma 
(24.4) aš-šum Ii-tur2-as3-du 
(24.5) pa-na-nu-um-ma be-li-i 
(24.6) iq-bi-a-kum-ma 
(24.7) u2-ul tu-da-b[i-ib]-šu 
(24.8) u3 i-na-an-n[a] 
(24.9) aš-šu-mi-ia 
b.i.(24.10) [x] tu-da-ab-ba-ab/-šu 
rev.(24.11)  [i-na U4] ba-zi-iḫ-tim 
(24.12) [u3 mi-im]-ma 
(24.13) [ḫi-še(ši)-eḫ]-tim 
(24.14) [la tu-da-ab]-ba-ab-šu 
(24.15) aš-š[um]-mi-i-šu 
(24.16) mi-im-ma ḫi-še-eḫ-ta-ka 

(24.17) šu-up-[ra]-ma 
(24.18) lu-pu-ša-ak-kum



	
	
190 

Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Ipquša: 4A respeito de Itūr-asdu, 
5anteriormente meu senhor 6falou contigo 7e tu não reclamaste com ele. 8E agora 9,10 você está 

reclamando de mim para ele. 11No dia de uma queixa 12e qualquer 13necessidade, 14tu não 

reclames com ele. 15Por causa dele, 16todos as tuas necessidades em relação a ele 17escreve-me 

e 18então eu irei fazer para ti. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – panānum, mais cedo, anteriormente (CAD P, p.78). 

Linha 11 – baziḫtu, reivindicação, queixa (CAD B, p.185). 

Linha 15 – aššum, a respeito de, sobre. Nesse caso usado como sufixo.
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CARTA 25 (IM 51376) 

Cópia176 
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Transliteração 
 
obv.(25.1) a-na 

dŠEŠ.[K]I-ma-an-sum 
(25.2) qi2-bi2-ma  
(25.3) um-ma DUMU-iš8-tar2-ma 
(25.4) ki-in(!)-kum i-si-in dTIŠPAK 
(25.5) ša-ki-in ṭup-pi2 ba-bil 
(25.6) [ka](?)-ṣa-tam2 GAL ŠA3.TAM bi-lam 
(25.7) u3 a-na ṭe4-em a-wa-tim 
(25.8) ša te-eš-mu-u2  
(25.9) a-wa-[tum] id-[xx] 
rev.(25.10) [a]-pu-[...] 
(25.11)  x x la da-mi-[iq-tim] 
(25.12) [...]-al-li-il 
(25.13) [...] [i]-ba-šu-ma 

(25.14) [...] ri-du-pa-šu 
(25.15) [...] ma-aḫ-ru-tim 
(25.16)  a-na x-pu-i-x-nu-um 
(25.17) [...] 
(25.18) [...] 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Mār-Ištar: 4Em kinkum-décimo segundo 

mês o festival de Tišpak 5acontece. O meu tablete foi carregado. 6Pela manhã, leva para o chefe 

dos šatammûm-contadores. 7E com relação ao teor da palavra, 8que tu escutaste [...]. 

 

Notas e observações: 

Linha 4 – isinnum, festival (CDA, p.131). 

Linha 6 – kaṣatam, pela manhã (CAD K, p.263).
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CARTA 26 (IM 51098) 

Cópia177 

 

 
 
 
Transliteração 
 
obv.(26.1) [a-na] 

dŠEŠ.K[I]-ma-an-[su]m 

(26.2) [qi2-b]i2-ma  
(26.3) um-ma a-ia-a-ba-[aš]-ma 
(26.4) ra-im-ka-a-ma 
(26.5) ki-ma du-ub-bu-ba-at i-de-e-ma 
(26.6) a-di i-na-an-na 
(26.7) u2-ul aš-pu-ra-ak-kum 
(26.8) u3 [ap?]-pu-[tum?] 2(aš) gur  ŠE [id-na-
am] 
(26.9) šum-ma ta-ra-am-ma-an-ni 
(26.10) a-[li]-ki-ma ni-iṭ-li-ka 
(26.11) šu-up-ra-am-ma 
rev.(26.12) 2(aš) gur  ŠE li-id-[ni-in]  
(26.13) u3 a-[na]-ku du-[bu]-[xx] 
(26.14) [lu]-di?-a-a[k]-k[um] 
(26.15) [x] i-ni-[t]a-am 
(26.16)  [x] ŠE-im [xx] il-qe2 

(26.17) [...] Išu-na-bu-um 
(26.18) [...] I[d]a-ab-bu-um 
(26.19) [...]-ru-ni-kum 

(26.20) [sum-ma] ki-ma li-bi-ka 
(26.21) [...] [u3] ŠE-a-am 
(26.22) [...]  Ida-ab-bi-im 
(26.23) [...]  Išu-na-bi-im 
(26.24) [...]  na-ad-di-in 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Aya-abāš, 4que tem amizade por ti: 5que 

existe uma reclamação eu sei, 6e até agora 7eu não escrevi para ti. 8E [por favor] 2 gur de cevada 

dá-me. 9Se tu tens amizade por mim, 10vai e a tua opinião 11envia-me. 122 gur de cevada (possa 

ele dar) 13e o problema 14eu esqueço. 15[Um] inītum-grupo de bois 16da cevada de [x] ele pegou. 
17[...] Šunabum 18[...] Dabbum 19 [irão retornar] à ti. 20Se for do teu desejo 21[...] [e a] cevada 
22[...] [para] Dabbum 23[...] [e] Šunabum 24[...] tu darás. 

 

Notas e observações: 

Linhas 5 e 13 – a sintaxe do texto está clara, mas não foi possível uma reconstrução literal 

durante a tradução. Não sabemos como interpretar as formas du-bu-ba-at na linha 5 e du-bu-

[xx] na linha 13.  

Linha 10 – niṭlum, opinião, julgamento (CAD N, v.2, p.301). 
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CARTA 27 (IM 51062) 

Cópia178 
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Transliteração 
 
obv.(27.1) [a-na] 

dŠEŠ.KI-[ma-an-sum] 
(27.2) qi2-bi2-m[a]  
(27.3) um-ma TAB.BA-we-di-ma 
(27.4) ra-im-ka-a-ma 
(27.5) aš-šum Iap-pa-an-DINGIR 
(27.6) at-ta ti-de-e 
(27.7) ki-ma mi-im-ma 
rev.(27.8) [la] i-[ba]-aš-šu-[u2] 
(27.9) dUTU-[ri]-iš-šu 
(27.10) ši-ta-pa-ar-šu-[ma] 
(27.11) a-ša-ar ṣe-bu(!)-[ti-ni] 
(27.12) li-pu-uš 
(27.13) ne2-ḫe-el-ṣu2 

(27.14) MAŠ.KAK.[EN]  
(27.15) ṣe-[...] 
(27.16) [š]a i-na a-[lim] 

(27.17) [i]-ba-aš-šu-[u2] 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Tappûm-wēdī, 4que tem amizade por ti: 
5Sobre Appān-ilim, 6tu sabes 7,8que não há nada. 9Šamaš-rīšu 10continua escrevendo para ele 
11,12para que ele execute o nosso desejo imediatamente.13Estão fora 14os muškēnum 15[...] 16que 

na cidade 17existem. 

 

Notas e observações: 

Linha 11 – ṣibûtum, pedido, desejo, solicitação (CAD Ṣ, p.167)
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CARTA 28 (IM 51105) 

Cópia179 

 

																																																													
179 GÖTZE, 1958, PL14 e PL15.	

 

 
Transliteração 
 
obv.(28.1) a-na 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 

(28.2) qi2-bi2-ma  
(28.3) um-ma na-bi-i3-li2-šu-⟨ma⟩ 
(28.4) GUD.HI.A ša ba-di-du-um 
(28.5) ḫa-al-qu2-ma 
(28.6) i-na qa-ti du-ku-bu-um 
(28.7) u3 šar-dIŠKUR DAM.GAR3 

(28.8) iṣ-ba-tu-šu-nu-⟨ti⟩-ma um-ma šu-nu- 
ma 

b.i.(28.9) na-di-na-nu-um   
(28.10) ša i-di-nu-na-a-ši 
rev.(28.11) i-ba-aš-šu-u2 

(28.12) IIR3.dEN.ZU DUMU ša-i-lum 
(28.13) u3 lu-uš-ta-mar [DUMU] d30-x 
(28.14) ša i-di-nu-na-a-ši 
(28.15) i-na ša-du-up-pe2 

(28.16) wa-aš-bu ṭup-pi2 an-ni-a-am 
(28.17) i-na še20-me-e-em 

(28.18) IIR3.dEN.ZU u lu-uš-ta-mar 
(28.19) ṭu2-ur-da-am-ma  
(28.20) be-el a-wa-ti-šu-nu 
b.s.(28.21) li-pu-lu 

(28.22) u2-ul tu-ša-ri-šu-nu-ti-ma 
b.e.(28.23) GIR2(!).ZABAR LUGAL 

(28.24) i-la-ka-ak-kum 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Nabi-ilišu: 4os bois de Badīdum 
5desapareceram e 6nas mãos de Dukubum 7e Šar-Adad, o tamkārum-comerciante, 8eles os 

recuperaram. Assim eles [falaram]: 9‘Um nādinānum-vendedor 10que deu [os bois] para nós 
11existe. 12Warad-Sîn, filho de Ša-ilum, 13e Luštamar, filho de Sîn-x, 14que nos venderam 15em 

Šaduppûm 16habitam’. Este meu tablete 17quando tu escutares, 18Warad-Sîn e Luštamar 19os 

envia aqui, 20assim ao seu oponente em corte  21possam eles responder o processo. 22Tu não 

causaste que eles fossem enviados, e 23o punhal de bronze do rei 24chegará até ti. 

 

Notas e observações: 

Linha 8 – ṣabātum, recuperar objetos roubados ou animais (CAD Ṣ, p.5, p.12). 

Linha 9 – nādinānum, vendedor, pessoa que vende propriedades (CAD N, v.1, p.61). 

Linha 9 – sinal apagado entre na e nu. 

Linha 20 – amatum A, aqui como bēl amati, refere-se a adversários em corte (CAD A, v.2, 

p.29). 

Linha 21 – apālum A, refere-se ao pagamento de danos (CAD A, v.2, p.155). 

Linha 22 – arûm A, šūrû, ter enviado, ter trazido (CAD A, v.2, p.313). 

Linha 23 – šarrum, com referência para insígnias, objetos, materiais feitos ou reservados aos 

reis; uma insígnia real ou uma parafernália real (CAD Š, v.2, p.76; p.83).
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CARTA 29 (IM 51108) 

Cópia180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
180 GÖTZE, 1958, PL15. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(29.1) [a-na] 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 
(29.2) [qi2]-bi2-ma  
(29.3) [u]m-ma [šu-um]-ru-us2-tum 
(29.4) ṭup-pi2 an-ni-a-am i-na še-me-e-em 
(29.5) 1(diš) SAG.IR3 4 UDU.ḪI.A 
(29.6) a-na a-ka-di3-i 
rev.(29.7) Ibu-ku-um-tum 
(29.8) i-re-di 

(29.9) [š]u-[t]i-iq la ik-ka-la 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Šumrustum: 4Assim que este meu tablete 

for ouvido por ti, 5um escravo e quatro carneiros 6para os acadianos 7Buqumtum 8irá escoltar. 
9Deixa-o passar, ele não deve ser retido. 

 

Notas e observações: 

Linha 4 – šemûm, ouvir uma mensagem (CAD Š, v.2, p.277). 

Linha 9 – kalûm, ser retido, ser atrasado (CAD K, p.95). 

Linha 9 – etēqum, passar. No tema Š, faça (ele) passar (CAD E, p. 384)
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CARTA 30 (IM 51110) 

Cópia181 

																																																													
181 GÖTZE, 1958, PL15.	

 

 
Transliteração 
 
obv.(30.1) a-na 

dŠEŠ.KI-m[a-an]-sum 
(30.2) qi2-bi2-ma  
(30.3) um-ma ri-iš-dUTU-ma 
(30.4) dUTU u3 dTIŠPAK 
(30.5) aš-šu-mi-ia da-ri-iš u4-mi-im 
(30.6) li-ba-al-li-ṭu2-ka 
(30.7) aš-šum er-b[e2-n]e2-tim 
(30.8) ša aš-pu-ra-ak-[kum] 

(30.9) sum-ma  3(diš) er-be2-ne2-tim 
(30.10) sum-ma  4(diš) er-be2-ne2-tim 
b.i.(30.11) šu-ta-aṣ-bi-tam 

(30.12) ṭu2-ur-dam-ma 

rev.(30.13) U4 6(diš) KAM 
(30.14) li-il-li-ka 
(30.15) i-di-ši-na 

(30.16) ŠE-am i-na ne-re-ba-tim 
(30.17) lu-ud-di-in 

(30.18) u2-la šu-u2-ma 
(30.19) at-ta a-ša-ri-iš 
(30.20) ŠE-am i(!)-di-im-ma 
(30.21) ŠE-am ki-ma ŠE-im 

(30.22) a-ša-ri-iš qa-ab-bu 
(30.23) lu-ud-[di-na-a]k-kum 

b.s.(30.24) u3 [...] 
(30.25) a-na ṣe2-[ri-ia] 
(30.26) ta-ka-š[a-ad] 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Rīš-Šamaš: 4,5,6 Possam Šamaš e Tišpak 

manter-te vivo para sempre por minha razão. 7Sobre as quatrelas 8de que eu escrevi para ti – 9ou 3 

quatrelas 10ou 4 quatrelas 11reúne. 12Envia para mim e 13por seis dias 14possam elas chegar. 
15,16A cevada como pagamento delas em Nerēbtum 17eu quero dar. 18Ou então, 19tu lá 20dá a 

cevada e 23eu quero dar para ti a cevada 22a fim de que tu ordenes 21uma cevada igual a minha 

cevada. 24E [...] 25,26tu virás até aqui. 

 

Notas e observações: 

Linhas 5 e 6 – aššumīya dāriš ūmī liballiṭūka, te mantenham vivo para sempre pelo meu esforço. 

Fórmula encontrada nas cartas do período paleobabilônico em que o remetente expressa desejos 

de bem estar ao destinatário.  (HUEHNERGARD, 2011, p.261). 

Linha 7 – erbenītum, substantivo feminino, grupo de quatro bois de arado, quatrela (CAD E, p. 

255). 

Linha 11 – šutaṣbitam, verbo ṣabātum no imperativo lexico do terma Št + am ventivo; reúne 

tu.  

Linha 12 – ṭarādum A, enviar animais (CAD Ṭ, p.50). 

Linha 15 – idum, stactus constructus idi + šina (delas), pagamento delas.  

Linhas 19 e 22 – ašriš A, lá, ali (CAD A, v.2, p.454). 
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CARTA 31 (IM 51111) 

Cópia182 

																																																													
182 GÖTZE, 1958, PL16. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(31.1) a-na 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 
(31.2) qi2-bi2-ma  
(31.3) um-ma [ṭa3]-ri-du-um-[ma] 
(31.4) aš-šum i-si-ik-ti [x] 
(31.5) E2.GAL-li[m] 
(31.6) ša ša-na-su te-te-ne2-ṣi2-du 
(31.7) ṭup-pi2  ši-me-e-ma 

(31.8) ar-ḫi-iš qa-d[u]-um 

b.i.(31.9) ṣa-bi-ka 
(31.10) ⟨al-kam⟩ 
rev.(31.11) u2-ul ta-li-kam-ma 
(31.12) A.ŠA3 i-ma-qu2-tu 
(31.13) 1(bur3) gan2 A.ŠA3 
(31.14) 1 šu ⟨ši sila3⟩ ŠE-a-am 
(31.15) ta-ma-da-ad 

(31.16) u3 ka-ni-ki 

(31.17) a-na ši-bu-ut 

(31.18) a-wa-ti-ia 
(31.19) eṣ-ra-am 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Ṭārīdum: 4Com relação à isiktum-obrigação 

5do palácio 6que anualmente tu ficas colhendo, 7escuta meu tablete e 8rapidamente com 9teus 

homens 10 ⟨vem aqui⟩. 11Se tu não vieres 12eles diminuirão o campo. 13[Para cada] 18 gan2 de 

campo, 1460 gur de cevada 15tu medirás. 16E além disso, o meu tablete selado 17como 

testemunho 18de minha palavra 19mantém. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – šanassum, anualmente (CAD Š, v.1, p.370). 

Linha 6 – eṣēdum, realizar a colheita. Verbo no durativo do tema Gtn teteneṣēd + u do 

subjuntivo.  

Linha 7 – Götze (1958, p.57) sugere que o remetente da carta é Ardum. Consultamos a 

transliteração dessa carta realizada por Arkhipov e Béranger na plataforma Archbabi e 

optamos por traduzir o nome do remetente por Ṭārīdum. Esse nome, que também aparece nas 

cartas IM 51305, IM 51311 e IM 51312.  

Linha 9 – O sinais cuneiformes dessa linha podem ser interpretados, assim como por Götze 

(1958, p.57), por GUD-ka, seus bois. Entretanto, optamos por seguir a transliteração realizada 

por Arkhipov e Béranger na plataforma Archbabi e transliteramos ṣa-bi-ka, teus homens, 

levando em consideração o contexto e as ações realizadas pelo Ṭaridum nas outras cartas.  

Linha 16 – kanīkum, documento selado (CAD K, p.150). 

Linha 17 – šibūtum, testemunho (CAD Š, v.2, p.399). 
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CARTA 32 (IM 51112) 

Cópia183 

 

 

																																																													
183 GÖTZE, 1958, PL16. 

 
 
Transliteração 
 
obv.(32.1) [a-na] 

dŠEŠ.KI-ma-an-sum 
(32.2) [qi2]-bi2-ma  
(32.3) [um-m]a i-din-dEN.ZU-ma 
(32.4) aš-šum 8(aš) gur  ŠE ša i-na [ne-bir]-
tim 
(32.5) a-na [iṣ-ru]-pa-an-ni 
(32.6) ta-aq-bu-u2-ma 
(32.7) am(!)-du-da-am 

(32.8) u3 i-na-an-na dEN.ZU-mu-ba-[li2-iṭ] 
(32.9) [š]i-pa-as2-si-šu i-d[u-u2] 
b.i.(32.10) u3 um-ma Iiṣ-ru-[pa-an-ni-ma] 
(32.11) ŠE-um šu-u2 u2-ul it-[ta-ad-di-in] 
(32.12) Ii-din-dE[N.ZU] 
rev.(32.13) i-na 8(aš) 2(barig) 3(ban2) gur  
Š[E] 
(32.14) 7(aš) gur  ŠE im-du-da-[am] 
(32.15) 1(aš) 2(barig) 3(ban2) gur  ŠE šu-
ur-qum 

(32.16) [...]-ka 

(32.17) [...]-šu-ma 

(32.18) ŠE-a[m] [...] 
(32.19) i-na [E2] [...] 
(32.20) [i]š-te-e LUGAL [...] 
(32.21) ṭa2-ti u3 [...] 
b.s.(32.22) [u2]-še-la-an-ni ti-[de] 
(32.23) [x] um-ma dEN.ZU-mu-ba-li2-[iṭ-ma] 
(32.24) [x] ša-ru-[ur]-i-na-lib2(?)-bi-m[a] 
(32.25) [...] [ša] iš(!)-ta-ap-ru-ni-kum 

(32.26) [...] 

(32.27) [...] 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Iddin-Sîn: 4A respeito dos 8 gur de cevada 

que em Nerēbtum 5para Iṣrupanni 6tu me falaste e 7eu medi, 8e agora Sîn-muballiṭ 9colocou uma 

etiqueta de argila. 10Assim Iṣrupanni [disse]: ‘11a cevada não foi entregue. 12Iddin-Sîn, 13dos 8 

gur 2 barig 3 ban2 de cevada, 147 gur de cevada ele mediu para mim. 151 gur 2 barig 3 ban2  

de cevada foi roubado.’ 16-17[...]. 18Cevada [...] 19na casa [...]. 20O rei [...] 21o pagamento [...] 

22me fez subtrair. 23Assim Sîn-muballiṭ [disse]: ‘24Šarūr-ina-libbi-mātim 25que ele enviou para 

ti.’ 26-27[...].” 

 

Notas e observações: 

Linha 9 – nadûm, colocar uma etiqueta de argila (CAD N, v.1, p.66). 

Linha 9 – šipassum, etiqueta de argila (CAD Š, v.3, p.57).  

Linha 21 - ṭātum, tipo de pagamento, taxa (CAD Ṭ, p.62-63). 

Linha 22 – šūlûm, tema Š do verbo elûm, subtrair (CAD E, p.114, p.133). 
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CARTA 33 (IM 51154) 

Cópia184 

 

 

 

 

 

																																																													
184 GÖTZE, 1958, PL17. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(33.1) a-na 

dŠ[EŠ.KI-ma-an-sum qi2-bi2-
ma] 
(33.2) um-ma dŠEŠ.K[I-x-ma] 
(33.3) a-nu-um-ma aš-šum[NINDA2xDILku6] 
(33.4) a-na mu-na-nu-um-ma [u2-ta-e-er] 
(33.5) ma-aš-še-e 2 (aš) gur  NINDA2xDILku6 
(33.6) u3 na-ši-šu-nu ki-i-in-ma  
(33.7) 1(diš) ṣu-ḫa-ar-ka DUMU 
DAM.[GAR3] 
b.i.(33.8) i-ti-šu-nu li-ib-b[a-aš-ši] 
(33.9) 2(aš) gur  NINDA2xDILku6 i-na [...] 
(33.10) Imu-na-nu-um [ar-ḫi-iš] 
rev.(33.11) a-na ŠA3 eš3-[nun-naki] 
(33.12) a-na E2 li-[še-ri-ib]  
(33.13) šum-ma KU3.BABBAR [su2-u2-ti] 
(33.14) ša 2(aš) gur  NINDA2xDILku6 ši-[mi-
šum] 
(33.15) a-na ŠA3 eš3-nun-naki [xx] 
(33.16) lu-mu-un ŠA3 a-ḫu-ka [xx] 

(33.17) a-ra-aš-ši-a-kum 



	
	
208 

Tradução: 1Para Nanna-mansum diz. 2Assim [fala] Nanna-[x]: 3Com relação aos singurrum-

peixes 4que eu ordenei Munānum. 5Cestas com 2 gur de singurrum-peixe 6e teus carregadores 

se certifica e 7um empregado teu, filho do tamkārum-comerciante, 8com ele esteja disponível. 
92 gur de singurrum-peixe em [...]. 10Munānum rapidamente, 11para dentro de Ešnunna, 12para 

a casa, tu o faz trazer. 13Se a prata da sūtum-taxa 14relativa ao preço de 2 gur de singurrum-

peixe 15aqui para Ešnunna [...]. 16Raiva 17de ti eu cultivarei. 

 

Notas e observações: 

Linhas 3, 5 e 9 – singurrum, tipo de peixe (CAD S, p.284). 

Linha 4 – wârum, no tema D durativo temos ūta’’er, dar uma ordem.  

Linha 5 – maššûm, cesta utilizada para carregar (CDA, p.203). 

Linha 8 – bašûm, nabšum, tornar-se disponível (CAD B, p.144).  

Linha 13 – sūtum, taxa, aluguel por um campo ou um jardim pago em espécie (CAD S, p.420). 

Linha 16 – lumnum libbi, raiva (CAD L, p.250). 
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CARTA 34 (IM 51155) 

Cópia185 

 

 

 

 

																																																													
185 GÖTZE, 1958, PL17. 

 

 
 
Transliteração 
 
obv.(34.1) a-na 

dŠEŠ.KI-[...] 
(34.2) qi2-bi2-[ma] 
(34.3) um-ma mu-na-nu-u[m-ma] 
(34.4) aš-šum ṭup-pi ša d[...] 
(34.5) DUMU nu-ur2-i3-li2-[šu] 
(34.6) u2-ša-bi-l[am]  
(34.7) ki-a-am iš-pu-[ra-k]um 
(34.8) um-ma šu-u2-[ma] 
rev.(34.9) 2(aš) gur  [...] 
(34.10) a-na dŠEŠ.KI-[...] 
(34.11) i-[...] 
(33.12) [...] 
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Tradução: 1Para Nanna-[x] 2diz. 3Assim [fala] Munānum: 4Com relação ao tablete o qual [NP], 
5filho de Nūr-ilišu, 6trouxe para mim. 7Asssim ele escreveu para ti 8assim ele (diz): 92 gur [de 

singurrum-peixe]a 10para Nanna-[x] [...]. 

 

Notas e observações: 

Linha 9 – a: essa carta encaixa-se perfeitamente no contexto da carta 33, dessa forma podemos 

sugerir que o bem a ser medido é o peixe (singurrum).  
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CARTA 35 (IM 51156) 

Cópia186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
186 GÖTZE, 1958, PL17. 

 
 
Transliteração 
 
obv.(35.1) [a-na] d[ŠE]Š.[K]I-ma-[an-su]m 
(35.2) [qi2]-bi2-ma  
(35.3) [um-m]a dUTU.TAB.BA-we-di-ma 
(35.4) [...] [x]-ma 
rev.(35.5) [...] 
(35.6) [...] 
(35.7) [...] ri-[x] 
(35.8) [...]-bi-ib li-l[i-ik] 
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Tradução: 1Para Nanna-mansum 2diz. 3Assim [fala] Šamaš-tappe-wedim: 4-7[...] 8[...] possa ele 

ir.
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CARTA 36 (IM 51180) 

Cópia187 

 

																																																													
187 GÖTZE, 1958, PL18. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(36.1) a-na im-gur-dEN.ZU 
(36.2) qi2-bi2-ma um-ma a-ḫi-ma-ra-aṣ-ma 
(36.3) dUTU u3 dTIŠPAK li-ba-al-li-ṭu2-k[a] 
(36.4) aš-šum A.ŠA3-lim ša ta-aš-pu-ra-a[m] 
(36.5) ṭup-pa-ka ša tu-ša-bi-lam e[š]-me 
(36.6) ma-ḫa-ar aḫ-ḫi-ia  
(36.7) aš-ku-un-ma um-ma šu-nu-ma 
(36.8) da-mi-iq a-an-nam i-ta-ap-lu-[ni]m 
(36.9) i-na-an-na a-la-ak 
(36.10) ša-pi2-ṭi3-im qe2-ru-um-ma 
(36.11) ma-am-ma-an u2-ul aṭ-ru-da-am 
(36.12) i-nu-u2-ma a-wi-lum  
b.i.(36.13) it-ta-al-kam-ma 
rev.(36.14) ṭe4-e-em-ni ni-ta-am-ru-u2 
(36.15) wa-ar-ki ṭup-pi2-ia-ma 
(36.16) lu-u2 a-na-ku a-la-kam 
(36.17) lu-u2 2(diš) GURUŠ.MEŠ 
(36.18) ta-ak-lu-tim 
(36.19) a-ṭar-ra-da-am-ma 
(36.20) šum-ma i-in-šu-nu-u2 
(36.21) ma-ḫi-ir i-ṣa-ab-ba-tu 
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Tradução: 1Para Imgur-Sîn, 2diz. Assim [fala] Aḫi-maraṣ: 3Possam Šamaš e Tišpak conceder-te 

vida. 4A respeito do campo o qual tu me escreveste, 5teu tablete que tu me enviaste eu ouvi. 
6Diante de meus irmãos 7eu coloquei [o assunto] e assim [eles disseram]: 8‘Bom’, eles 

responderam positivamente. 9Naquele momento a chegada 10do šāpiṭum-governador estava 

próxima e 11eu não enviei ninguém. 12Quando o homem 13chegar e 14nós revimos nossa 

situação, 15depois do meu tablete, 16ou eu vou eu mesmo, 17ou dois homens jovens 18de 

confiança 19eu enviarei e 20,21se [o trabalho] agradar a eles, eles tomarão [o trabalho] para si. 

 

Notas e observações: 

Linha 8 – annum, expressa consentimento, aprovação (CAD A, v.2, p.134). 

Linha 10 – qerēbum, tornar-se iminente, próximo de (CAD Q, p.228). 

Linha 11 – mamman, pronome indefinido, alguém, ninguém (CAD M, v.1, p.198). 

Linha 14 – amārum A + ṭēmum, chegar a uma decisão, rever a situação, confirmar uma opinião 

(CAD A, v.2, p.23). 

Linha 21 – maḫarum, ser aceito por alguém (AHw 2 578b). 
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CARTA 37 (IM 51194) 

Cópia188 

 
 
 
 
 
 
 

																																																													
188 GÖTZE, 1958, PL18. 

 
 
Transliteração 
 
obv.(37.1) a-na im-gur-dEN.ZU 
(37.2) qi2-bi2-ma  
(37.3) um-ma nu-ur2-dTIŠPAK 
(37.4) u3 

dEN.ZU-ri-iš-ma 
(37.5) aš-šum ŠE-e ša MAR.GID2.DA ša 
ENSI2 

(37.6) ša it-ti-ka   
(37.7) ṭup-pa-ni ši-me-e-ma 
(37.8) 1(u) 9(aš) 2(barig) 3(ban2) gur  ŠE 
ša pi2-i ka-ni-ki-ka 
(37.9) ŠE-um  re-iš15-ka li-ki-il 
rev.(37.10) iš-tu ⟨i⟩-na-an-na 
(37.11) U4 5 KAM qa-du a-wi-le-e 
(37.12) ma-ḫi-ru-ut ŠE.BA ni-la-kam  
(37.13) re-iš15-ni ki-il 
(37.14) te-re-qa-na-ti-ma 
(37.15) E2-ka nu-da-ba-ab 
(37.16) u3 ba-lum ša-li-ka   
(37.17) na-as-pa-ka ne2-pe2-et-te-ma 
(37.18) ŠE-a-am a-na ma-ḫi-ru-u[t] [ŠE.BA] 
(37.19) ni-ma-da-[ad] 
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Tradução: 1Para Imgur-Sîn, 2diz. 3Assim [fala] Nūr-Tišpak 4e Sîn-riš: 5Com relação à carroça 

de cevada do iššiakkum-governador 6que está contigo, 7escuta o nosso tablete e 9deixa a cevada 

disponível, 819 gur 2 barig 3 ban2 de cevada que é a tua ordem selada. 10A partir de agora 
11em cinco dias com os awīlû 12que receberão a ração de cevada nós devemos chegar. 13Esteja 

a nossa disposição. 14Tu nos abandonas e 15para a tua casa nós reportaremos! 16E sem teu 

consentimento 17nós abriremos o armazém e 18a cevada para os que receberão [a ração] 19nós 

mediremos. 

 

Notas e observações: 

Linha 9 – x rēška likīl, expressão idiomática que significa, literalmente, “possa x segurar a sua 

cabeça”. No sentido de “x está disponível para você” (HUEHNERGARD, 2011, p.516). 

Linha 14 – rêqum – se retirar, ir embora (CAD R, p.266). 

Linha 14 – parataxe condicional.  

Linha 16 – šâlum A, pedir permissão (CAD Š, v.1, p.274). 

Linha 17 – petûm, abrir um quarto, uma casa (CAD P, p.340).  

Linha 17 – našpakum, armazém, container (CAD N, v.2, p.66). 
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CARTA 38 (IM 51382) 

Cópia189 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
189 GÖTZE, 1958, PL19. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(38.1) a-na im-gur-dEN.ZU 
(38.2) qi2-bi2-ma  
(38.3) um-ma im-gur-rum-ma 
(38.4) aš-šum A.ŠA3-lim 
(38.5) ša IR3-dda-[gan] 
(38.6) a-wi-lu-u2-um 
b.i.(38.7) le-qe2-a-šu 
(38.8) iq-bi-a-kum 
rev.(38.9) šum-ma a-wi-lum 
(38.10) iq-bi-a-kum aš-sum A.ŠA3 ša-tu 
(38.11) ma-ḫar a-wi-lim 
(38.12) lu-uš-ku-un  
(38.13) ṭe4-em-ka 
(38.14) ga-am-ra-am šu-up-ra-am 
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Tradução: 1Para Imgur-Sîn, 2diz. 3Assim [fala] Imgurum: 4A respeito do campo 5de Warad-

Dagān, 6o awīlum 8mandou tu 7tomá-lo. 9Se o awīlum 10te deu a ordem sobre este campo 11,12eu 

quero informar o awīlum. 13Teu relatório 14completo envia para mim. 

 

Notas e observações: 

Linha 7 – leqûm, tirar (campo) a força, sob ameaça (CAD L, p.131). 

Linha 13 – ṭēmum, relatório (CAD Ṭ, p.85).
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CARTA 39 (IM 51049) 

Cópia190 

 

 

 

 

																																																													
190 GÖTZE, 1958, PL19. 

 
 
Transliteração 
 
obv.(39.1) a-na a-wi-lim qi2-bi2-ma 
(39.2) um-ma dŠEŠ.KI-ma-an-sum-ma 
(39.3) ki-ma a-bi a-na ka-ap-ri-imki il-li-kam 
(39.4) eš15-me-e ta-al-li-kam-ma u2-ul ak-šu- 
dam 
(39.5) ki-ma i-na ta-ba-lim na-di-a-ku 
(39.6) u3 ša-na-sum2 ma-ar-ṣa-ti  
(39.7) it(!)-ta-na-ad-di-nu a-bi i-di 
(39.8) i-na-an-na [ša ŠE-a-a]m GUD.ḪI.A  
E2.GAL-ia 
(39.9) u2-ša-ak-ka-l[u u2-u]l i-ba-aš-ši 
(39.10) ši-bu-ut a-lim ki-a-am iq-bu-nim-
[m]a 
(39.11) a-wi-lum a-bu-ka ŠE-am a-[na na-ši- 
im] 
b.i.(39.12) it-ta-na-ad-di-i[n] 
(39.13) 1(geš2) gur  ŠE-am er-ša-[am] 
(39.14) [ša] le-qe2 ka-li-[ni] 
rev.(39.15) u3 I3.GIŠ ša-pi2-il-[ta-an] 
(39.16) [i nu]-uš-ta-ag-ri-iš-[šu] 
(39.17) a-lum a-nu-um ša qa-ti-[ka] 
(39.18) u3 ni-nu ki-ma a-li-ša-am-m[a] 
(39.19) i-na e-bu-ri-im a-na a-bi-ni 
(39.20) i ni-iḫ-ḫa-ri-ir 
(39.21) šum-ma li-ib-bi a-bi-ia 

(39.22) a-lum la i-na-ad-di-a-an-[ni] 
(39.23) 1(geš2) gur  ŠE-um li-in-na-di-in-ma 
(39.24) lu-ki-il-šu-nu-u2-ti 
(39.25) u3 a-na-ku qa-aq-qa-di(!) 

(39.26) la i-sa-aḫ-ḫu-ur 
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Tradução: 1Para o awīlum, diz. 2Assim [fala] Nanna-mansum: 3quando meu pai foi para a 

kaprum-vila 4eu soube. Tu foste e eu não cheguei. 5Assim, na terra vazia eu estou abandonado 
6,7e o meu pai sabe que o ano todo eu tenho dificuldade. 8,9Agora, não há aquele que cause o 

gado do palácio comer o grão. 10Os šībūtum-anciãos da cidade assim falaram: ‘11O awīlum, teu 

pai, a cevada 12nos dava continuamente. 1360 gur de cevada cultivada 14que [é o] pegar de todos 

nós 15e o óleo de gergelim, o restante, 16nós gostaríamos de ter isso armazenado.17Essa cidade 

que está sob teu controle 18e nós, como em toda cidade, 19na colheita o nosso pai 20queremos 

ajudar’. 21Se isso agrada meu pai, 22a cidade não deve me rejeitar. 23Dá 60 gur de cevada, 24para 

que eu possa apoiá-los. 25E eu sou o chefe [digo]: 26Ele [meu pai] não deve ter que voltar. 

 

Notas e observações: 

Linha 6 – šanassum, o ano todo (CAD Š, v.1, p.370). 

Linhas 6 e 7 – marṣatim (adjetivo verbal plural substantivado do verbo marāṣum) + ittanadinūm 

(plural masculino impessoal nadānum), dar dificuldade.  

Linha 15 – šapiltum, restante, quantia pendente (CAD Š, v.1, p.451). 

Linha 16 – i(precativo 1cp) + šutagrunum(tema Št), nós gostaríamos + causar que alguém 

armazene/amontoe (CAD Š, v.3, p.395).  

Linha 17 – qātum, controle, posse, autoridade (CAD Q, p.183). 

Linha 18 – ālišam, cada cidade (CAD A, v.1, p.349). 

Linha 20 – na’arrurum, ir ajudar (CAD N, v.1, p.7). 

Linha 21 – libbum, desejo, escolha, preferência (CAD L, p.164). 

Linha 22 – nadûm, rejeitar, abandonar, desagradar alguém (CAD N, v.1, p.66). 

Linha 26 – saḫārum, afastar-se (CAD S, p.37). 
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CARTA 40 (IM 51321) 

Cópia191 

 

 

 

																																																													
191 GÖTZE, 1958, PL20. 

 
 
Transliteração 
 
obv.(40.1) a-na si2-si2-i 
(40.2) qi2-bi2-ma  
(40.3) um-ma im-gur-dEN.ZU 
(40.4) 1(aš) 1(barig) 4(ban2) ŠE.PI 
b.i.(40.5) a-na im-bi/-iš8-tar2 

rev.(40.6) šu-bi-i-li 
(40.7) šu-u2 ŠE up-li-tim 

(40.8) li-di-na-ki/-im-ma 
(40.9) ar-ḫi-iš 
(40.10) i-di-šum 
(40.11) 2(diš) s i la3  ŠE+MUNU4 

(40.12) KAŠ.ḪI.A-šu 
(40.13) la i-ri-šu 
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Tradução: 1Para Sīsī 2diz. 3Assim [fala] Imgur-Sîn: 41 gur 1 barig 4 ban2 de cevada recém 

colhida 5para Imbi-Ištar 6tu[fem] faz carregar. 7Ele, a cevada germinada, 8deve dar para 

vós[fem.] e 9rapidamente 10dá para ele 112 sila3 de malte. 12A cerveja dele 13ninguém pedirá. 

 

 

Notas e observações: 

Linha 7 – uplētum, colheita tardia (CAD U/W, p.180). 

Linha 11 – buqlum, malte (CAD B, p.322). 
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CARTA 41 (IM 51182) 

Cópia192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
192 GÖTZE, 1958, PL20. 

 

Transliteração 
 
obv.(41.1) a-na BA.dTIŠPAK  
(41.2) qi2-b[i2-m]a um-ma im-gur-dEN.ZU 
(41.3) [...] [i]d-di-n[a]-x-ma 
(41.4) [...] [dŠEŠ.KI]-ma-an-[sum] 
(41.5) [...] 
rev.(41.6) [...] [na-d]i-in 
(41.7) [i]-di-ši 
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Tradução: 1Para Qīš-Tišpak diz. 2Assim [fala] Imgur-Sîn: 3[...] me dá. 4Nanna-mansum [...] 5[...] 
6[...] foi dado. 7Dá para ele. 
 

 

 

 

 



	 225	
 

CARTA 42 (IM 51260) 

Cópia193 

 

 

 
																																																													
193 GÖTZE, 1958, PL20. 

 
 

Transliteração 
 
obv.(42.1) a-na be-li-i qi2-bi2-ma 
(42.2) um-ma be-la-nu-um-ma  
(42.3) a-nu-um-ma ši-ta na-ru-qa-tim 
(42.4) Isa-ri-qum uš-ta-bi-lam 
(42.5) 3(ban2) ZID2.DA u3 6(diš) s i la3  

 NINDA ša ŠU 
(42.6) i-na na-ru-qi2-im ku-un-ka-am-ma 
(42.7) i-na ku-nu-ki-ka šu-bi-lam 
b.i.(42.8) a-na-ku sa-an-qa-ku-ma 
(42.9) a-la-kam u2-ul e-li-i 
rev.(42.10) u3 dam-qa an-ni-a-tum 
(42.11) ša AGA.UŠ ša e-ri-ba-am 
(42.12) a-na bi-ti-im 
(42.13) il-[li]-kam-ma  
(42.14) da-[ḫa]-su(!) la ta-ša-la  
(42.15) Is[a]-ri-qum ša ṭup-pi2 

(42.16) [u2-ša-ba-la]-ak-kum 
(42.17) [...] [i-n]a-di-in 
b.s.(42.18) [...] x-lu-ul 
(42.19) [...] šu 
(42.20) [šu-ri-a]-am 
le.(42.21) ia-ti u2-ša-qa-ra-an-ni 
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Tradução: 1Para o meu bēlum-senhor diz. 2Assim [fala] Bēlānum: 3Agora dois sacos 4Sāriqum 

carregou. 53 ban2 de farinha e 6 sila3 de pão que estão a tua disposição 6sela dentro em um 

saco 7e envia sob o teu selo. 8Eu mesmo estou pressionado 9e não posso ir. 10Está certo 11que o 

soldado de Erībam 12para a casa 13venha e 14vós não inquiriu conta ele? 15Sāriqum que o meu 

tablete 16para ti fará carregar, 17[...] dará 18,19[...]. 20Conduze-o. 21Ele vai me valorizar. 

 

Notas e observações: 

Linhas 3 e 6 – naruqqum, sacola, bolsa (CAD N, v.1, p.378). 

Linha 8 – sanāqum, colocar pressão em (CAD S, p.140). 

Linha 9 – le’ûm, estar apto (a fazer algo) (CAD L, p.152).  

Linha 14 – di’atum, é escrito diḫatum ou daḫatum em paleobabilônico, atenção (CAD D, 

p.130). No caso dessa carta temos daḫat +šu = daḫasu. daḫasu la tašala = não dê atenção a 

ele.  

Linha 20 – warûm II, no tema Š 2ms šuri +am(ventivo), conduzir. (CDA, p.435) 

Linha 21 – aqārum, tornar-se valioso (CAD A, v.2, p.205-206). 
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CARTA 43 (IM 51193) 

Cópia194 

 

 

																																																													
194 GÖTZE, 1958, PL21. 

 

 
Transliteração 

 
obv.(43.1) a-na a-da-a  
(43.2) qi2-bi2-ma 
(43.3) u-ma a-pil-[i3]-li2-šu-ma 
(43.4) IdTIŠPAK-ga-mil ki-am  
(43.5) aš-pu-ra-ku-um a-na li-bi-tim 
(43.6) qa-ti a-ša-ka-an 
(43.7) a-wi-le-e da-an-nu-tim 
(43.8) ṭu2-ur-da-am 
b.i.(43.9) i-na-an-na a-di iq-la-tim 
rev.(43.10) ta-aṭ-ṭa3-ar-da-am  
(43.11) 1(diš) ša dEN.ZU-i-di-x 
(43.12) 1(diš) ip-qu2-ši-na 
(43.13) 1(diš) ša MIli.dTIŠPAK 

(43.14) 1(diš) ša BA.dTIŠPAK 
(43.15) 1(diš) ša i-gi-ḫi-lu-ma 

(43.16) ma-ru-uṣ ka-bi-it 
(43.17) a-wi-lam da-an-na-am 
b.s.(43.18) a-na li-bi-tim 
(43.19) la-ba-ni-im 
b.e.(43.20) ṭu2-ur-da-am 
(43.21) [...] 
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Tradução: 1Para Adā 2diz. 3Assim [fala] Apil-ilišu: 4Assim Tišpak-Gāmil 5eu enviei para ti. [O 

trabalho] de tijolos 6eu iniciarei. 7Homens fortes 8envia para mim’. 9-10Agora, você me enviou 

ainda NP, 11um [homem] de Sîn-iddinam, 12um [homem] de Ipqušina, 13um [homem] de Ṣilli-

Tišpak, 14um [homem] de Qīš-Tišpak, 15um [homem] de Igiḫlu e 16[homem] seriamente doente. 
17Um homem forte 18para fabricar 19tijolos 20envia para mim. 21[...].” 

 

Notas e observações: 

Linhas 8 e 20 – ṭarādum A, enviar (CAD Ṭ, p.50). 

Linha 9 – não compreendemos o sentido de “iq-la-tim/ig-la-tim/ik-la-tim”. Optamos por 

considerá-lo como um nome próprio (NP).  

Linha 16 – kabātum, torna-se difícil (em relação à doença) (CAD K, p. 14). 

Linha 16 – marāṣum, dificuldade (CAD M, v.1, p.269).  

Linha 19 – labānum, fazer tijolos (CAD L, p.8,). 
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CARTA 44 (IM 51110) 

Cópia195 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
195 GÖTZE, 1958, PL21. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(44.1) a-na na-na-tum  
(44.2) qi2-bi2-ma 
(44.3) um-ma da-du-ša-ma  
(44.4) u3 ši-ma-a-ḫa-ti-ma 
(44.5) aš-šum te4-mi-im ša mu-ru-uṣ4(!) 
(44.6) li-bi-ia ma-aḫ-ri-ka 
(44.7) aš-ku-nu  
b.i.(44.8) re-ša-am aš-pu-ra-ku-ma  
(44.9) GEME2 u2-ul ta-di-in(!) 
rev.(44.10) ki-ša-ma i-na i-ni-ka  
(44.11) a-na a-ni-iš la(!) i-ba-ši 
(44.12) li-bi ṭi3-ib  
(44.13) i-na bi-tim zi-bu-tum 
(44.14) ki i-ma-ḫa-aṣ 
(44.15) GEME2 la ta-ka-la-am 
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Tradução: 1Para Nannatum  2diz. 3Assim [fala] Daduša 4e Šīma-aḫatī: 5Com relação à mensagem 

na qual a tristeza 6do meu coração [que] diante de ti 7eu coloquei. 8Eu escrevi para ti 

anteriormente. 9A escrava tu não me deste. 10Certamente, nos teus olhos 11não há [olhar] para 

cá. 12Adoça meu coração. 13,14Como a necessidade da casa é sentida? 15Não segura a escrava.  

 

Notas e observações: 

Linha 5 – murṣ libbi, preocupação (CAD M, v.2, p.224). 

Linha 8 – rēšam, no início (CAD R, p.271). 

Linha 10 - kīšama, certamente (CAD K, p.445). 

Linha 11 - anniš, aqui, para cá (CAD A, v.2 p.133). 

Linha 12 - ṭâbum, agradável (CAD Ṭ, p.34). 
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CARTA 45 (IM 51229) 

Cópia196 

 

 

 

																																																													
196 GÖTZE, 1958, PL22. 

 

 

Transliteração 

 

obv.(45.1) a-na 
dŠEŠ.KI-tum 

(45.2) u3 še-le-bu-um 

(45.3) qi2-bi2-ma 

(45.4) um-ma ri-im-dIŠKUR-ma 

(45.5) aš-šum ib-ni-dTIŠPAK SANGA 

(45.6) a-na 1(bur3) gan2 A.ŠA3 na-da-ni-im 

(45.7) aš-pu-ra-ku-nu-ši-im-ma 

(45.8) qi2-bi-ta-am u2-ul ta-aš-me 

b.i.(45.9) an-na i-na-an-na 

(45.10) tu-sa-ar-ra-ra  

rev.(45.11) u3 pa-am-ku-nu 

(45.12) ta-at-ta-na-ab-ba-la 

(45.13) ur-ra-am i-nu-u2-ma 

(45.14) at-ta-al-kam 

(45.15) GIR3.NITA2 i-na qa-te-ia 

(45.16) u2-ši-iz-zi-ib-ku-nu 

(45.17) ki-ma ṭup-pi2 ta-aš-ta-me 

(45.18) 1(bur3) gan2 A.ŠA3 a-na ib-ni-
dTIŠPAK 

(45.19) id-na la ta-ka-al-la-a 

b.s.(45.20) la i-ta-ar-ma 

(45.21) la i-ka-aš-ša-da-an-ni
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Tradução: 1Para Nannatum 2e Šēlebum 3diz. 4Assim [fala] Rīm-Adad: 5A respeito de Ibnī-Tišpak, o 

šangûm-chefe do templo, 7eu vos escrevi 6para dar 18 gan2 de campo 7e 8a ordem vós não ouvistes. 9De 

fato, agora 10vós estais sendo falso e 11,12vós falais da boca para fora. 13Amanhã, quando 14eu chegar, 15o 

šakanakkum-governador na minha mão 16vos entregará. 17Quando o meu tablete vós ouvirdes, 1818 gan2 

de campo para I bnī-Tišpak 19dai. Não demorai 20para que ele não volte 21a se aproximar. 

 

Notas e observações: 

Linha 10 – sarārum, no tema D surrurum, ser falso (CAD S, p.174). 

Linhas 11 e 12 – u3 pa-am-ku-nu ta-at-ta-na-ab-ba-la, essa expressão idiomática não aparece no CAD. 

Götze(1958, p.70) traduz como: “use empty excuses”. Partindo de pa’um = boca + kunu = vós + 2 pessoa 

plural Gtn do verbo babālum (carregar), optamos por traduzir como: “vós falais da boca para fora”.  

Linhas 20 e 21 – la i-ta-ar-ma la i-ka-aš-ša-da-an-ni, se traduzíssemos literalemten teríamos: “não 

demorai para que ele não volte e para que ele não se aproxime”. Com o fenômemo da hendiadys 

(HUEHNERGARD, 2011, p.125-126), temos o verbo voltar qualificando o verbo aproximar, por isso 

optamos por traduzir “para que ele não volte a se aproximar”.  

Linha 21 – kašādum, aproximar (CAD K, p.271).
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CARTA 46 (IM 51114) 

Cópia197 

																																																													
197 GÖTZE, 1958, PL22. 

 

 
Transliteração 
 
obv.(46.1) a-na 

dŠEŠ.KI-i 
(46.2) qi2-bi2-ma 
(46.3) um-ma ka-lu-mu-um-ma 
(46.4) [a-na-ku] an-ni-ki-a-am  
(46.5) sa-an-qa-ku-ma 
(46.6) u2-ul al-li-[kam] 
(46.7) ṣu-ḫa-rum A.[ŠA3] 
(46.8) [ki-m]a ia-ti 
b.i.(46.9) [le]-qe2 [...] 
(46.10) [...] 
rev.(46.11) [...] 
(46.12) [u2] [iš-tu]  [...]ki 

(46.13) [ki-ma] IR3 E2 ik-[šu-dam]-ma 
(46.14) a-na A.Š[A3] [...]-[ma] 
(46.15) ma-[ḫar a-wi-lim] [...] 
(46.16) lu-uš-ku-un  [...] 
(46.17) šum-ma a-[bi] [...] 

(46.18) pi-[ḫa-ti a-pu-ul] 
(46.19) A.ŠA3  [...] 
(46.20) i-na e-re-[ši-im] 
(46.21) gan2  ša in-n[e] [...] 
(46.22) gu2-šu  [...] 
b.e. (46.23) me-e i-di-in li-iš-qu2-šu-[ma] 
(46.24) ze-ra šu-ri(!)-im la x x 
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Tradução: 1Para Nannai  2diz. 3Assim [fala] Kalūmum: 4eu aqui 5estou pressionado e 6não irei. 
7Um ṣuḫārum-servo o campo 8como se fosse eu 9 tomou. 10-12[...]. 13Quando o escravo da casa 

chegar e 14no campo [...] e 15em frente ao awīlum 16estabelece. 17Se meu pai [...], 18assuma 

minha responsabilidade. 19O campo [...] 20em questão 21gan2 [...]. 22[...]. 23Dá água para que ele 

possa irrigar e 23providencie semente. Não [...]. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – sanāqum, colocar pressão em (CAD S, p.132; p.140). 

Linha 18 – Nessa linha Götze (1958, p.71-72) faz a seguinte reconstrução pi-[ḫa-ti a-pu-ul], 

optamos por traduzir seguindo essa sugestão. Temos: apālum A (CAD A, v.2, p.155), satisfazer 

uma demanda; pīḫatum (CAD P, p.360), posição de responsabilidade. 

Linha 24 – riâmum (râmu B), imperativo tema Š, providencie (CAD, v. 14, p. 146).  
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CARTA 47 (IM 51585) 

Cópia198 

 

 

 

																																																													
198	GÖTZE, 1958, PL23.	

 

 
Transliteração 
 
obv.(47.1) a-na u2-za-l[u]m qi2-bi2-ma 
(47.2) um-ma dIŠKUR-a-bu-um ma-ru-ka-a-
ma 
(47.3) dUTU u3 dwe-er da-ri-iš u4-mi-im 
(47.4) li-ba-al-li-ṭu2-ka 
(47.5) ma-ti-i-ma a-na ṣi-bu-ti-ia 
(47.6) wa-qa-ar-tim u2-ul aš-pu-ra-kum 
(47.7) šum-ma i-na ki-na-tim a-bi at-ta 
(47.8) 1(diš) NA4-ki-ša-da-am ša mu-ut-ta-
tim 
(47.9) ša ma-[di]-iš ma-lu-u2 

(47.10) dam-qa-am tu-i-la-am-ma  
(47.11) i-na ku-nu-ki-ka ku-un-k[am]-ma  
b.i.(47.12) a-na ša ṭup-pi2  
(47.13) ub-ba-la-ak-kum 
(47.14) i[d]-na-am-ma li-ib-lam 
rev.(47.15) šum-ma i-na qa-ti-ka  
(47.16) la i-ba-aš-ši 

(47.17) a-šar i-ba-aš-su-u2  
(47.18) i-na qa-qa-ri-im šu-li-a-am-ma 
(47.19) šu-bi-lam 
(47.20) ṣi-bu-tam ma-di-iš i-šu-u2 

(47.21) la ta-ka-al-la-am 
(47.22) i-na an-na-tim ki-ma a-bi at-ta 
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Cópia199 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
199	GÖTZE, 1958, PL23.	

 
 
Transliteração 
 
(47.23) ta-ra-am-ma-an-ni lu-mu-ur  
(47.24) u3 SAM2-šu ul-la-nu-um-ma 
(47.25) [bi]-iš-ma-am-ma i-na ṭup-pi2  
(47.26) [š]u-uṭ-ra-am-ma šu-bi-lam 
(47.27) [ṣu2

?]-ḫa-ru-um ša il-⟨la⟩-ka-kum 
b.s.(47.28) ki-ša-da-am la i-ma-ru 
(47.29) ku-un-ka-am-ma id-na-aš-š[um] 
(47.30) ki-ša-da-am ša tu-ša-ba-lam  
b.e.(47.31) [ša] mu-ta-tim la i-ma-⟨at⟩-ar 
(47.32) lu ma-li-ma lu da-[mi]-iq 
(47.33) ki-ma a-ma-ru-ma a-ḫa-at-ta-ma  
(47.34) [u]2-ta-ar-ra-am 
(47.35) u3 na-aḫ-la-[ap-tam] 
(47.36) ša aq-[bi-a-ak-kum] 
(47.37) ki-a-am tu-[ša-ba-lam] 
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Tradução: 1Para Huzalum diz. 2Assim [fala] Adad-abum, seu filho: 3,4Šamaš e Wer possam eles 

te manter vivo para sempre. 5Nunca o meu desejo 6de algo precioso eu te escrevi. 7Se tu és 

realmente meu pai, 81 10belo 8muttatum-colar de pedras 9bem cheio 10mostra para mim e 11sela-

o com teu selo e 12,13para quem o meu tablete for carregar para ti 14dá para que ele traga para 

mim. 15Se em tua posse 16não há nenhum, 17onde houver 18extrai do solo e 19faça-o carregar 

para mim. 20Tenho muito desejo. 21Não recuses o pedido. 22,23Com isso eu entenderei que tu, 

meu pai, me ama. 24Além disso, o teu preço lá 25estabeleçe para mim, em um tablete 26copia e 

carrega para mim. 27O ṣuḫārum-servo que irá para ti 28ele não deve ver o colar. 29Sela e dá à 

ele. 30,31O muttatum-colar que ele carregará ele não deve ver. 32Deixe-o estar abundantemente 

adornado e belo. 33,34Quando eu o vir, eu farei o mesmo para ti. 35Outra coisa: 36a naḫlaptum-

túnica que falei para ti, 37assim tu me faze enviar. 

 
Notas e observações: 

Linha 5 - ṣibûtum A, refere-se a um pedido específico (CAD Ṣ, p.167). 

Linha 6 – aqrum, precioso, valioso (CAD A, v.2, p.207). 

Linha 7 – kīnātum, justo, leal, confiável (CAD K, p.383). 

Linha 8 – kišadum, cordão de contas, colar, joia/amuleto que adorna o pescoço (CAD K, p.446). 

Linha 8 – muttatum, metade. O assunto principal da carta é um adorno para ser usado, pelo 

menos originalmente, ao redor do pescoço. No nosso contexto optamos por seguir Durand 

(ARM 21, 1983, p. 246, nota 3), que interpreta a palavra como parte de um ornamento. 

Linha 9 – malûm, ser bem decorado, bem provido, cheio (CAD M, v.1, p.174).  

Linha 10 – têlum no tema D, tīl + am (ventivo). O sentido do verbo é incerto.  

Linha 15 – qātum, autoridade, posse, custodia (CAD Q, p.183).  

Linha 18 – qaqqarum, uso idiomático, do solo (CAD Q, p.113).  

Linha 20 – mādiš, muito (CAD M, v.1, p17). 

Linha 21 – kalûm, negar um pedido (CAD K, p.95). 

Linha 23 – râmum, amar um ao outro (CAD R, p. 136). 

Linha 25 – bašāmum C, estabelecer. Destacamos aqui que o significado dessa palavra no 

presente contexto é incerto (CAD B, p.139). 

Linha 26 – šaṭārum, escrever, copiar (CAD Š, v.2, p.225, verbete 1a). 

Linha 28 – amārum A, olhar, contemplar (CAD A, v.2, p.5).
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CARTA 48 (IM 51270) 

Cópia200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
200	GÖTZE, 1958, PL23.	

 
 
Transliteração 
 
obv.(48.1) a-na u2-ṣi2-ia 
(48.2) qi2-bi2-ma  
(48.3) um-ma na-wi-ra-am-ša-ru-ur-ma 
(48.4) a-na ib-ni-dTIŠPAK 
(48.5) me-e i-di-im-ma 
rev.(48.6) A.ŠA3-šu li-iš-qi2 

(48.7) u3 a-na it-ti-i 
(48.8) ša-tu-u2 tu-ka-la-šu 
(48.9) me-e-[šu] ta-ba-la-šum 
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Tradução: 1Para Uṣiya 2diz. 3Assim [fala] Nawiram-šarur: 4Para Ibnī-Tišpak 5dá água 6para que 

o campo dele ele possa irrigar 7e quando do meu informe 8no tempo da colheita você irá evitar 

isso. 9Tem a água dele cortada. 

 

Notas e observações: 

Linha 9 – abālum B, secar (CAD A, v.1, pág.29).  
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CARTA 49 (IM 51490) 

Cópia201 

 

 

 

 

																																																													
201	GÖTZE, 1958, PL24.	

 

 
Transliteração 
 
obv.(49.1) [a-n]a DUMU.is8.tar qi2-bi2-ma 
(49.2) [um]-ma IR3.[dEN.ZU] [i-na] [...] 
(49.3) ṭup-pi an-ni-a-am 
(49.4) i-na a-ma-ri-im 
(49.5) e-še-er ṣi2-bi-ti-ka 
(49.6) i-di-ma 1(u) gin2  KU3.BABBAR 
(49.7) [l]e-qe2-a-ma 
b.i.(49.8) [ḫu]-um-ṭa3-am 
(49.9) u3 ⟨ku⟩-uš-da-an-[ni] 
rev.(49.10) la u2-ba-za-ḫu-ni-in-ni 
(49.11) [...] 
(49.12) [...] 
(49.13) [...] 
(49.14) [...] 
(49.15) [...] 
r.e.(49.16) [...] 

(49.17) [...] 
(49.18) [...] 
b.e.(49.19) [...] 
(49.20) [...] 
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Tradução: 1Para Mār-Ištar diz. 2Assim [fala] Warad-Sîn [...]: 3,4Quando tu vires esse meu 

tablete, 5o perseguir de seu desejo 6larga e 10 gin2  de prata 7,8traz rapidamente para mim. 9Vem 

aqui para que 10eles não me pressionem. 11-20[...]. 

 

Notas e observações: 

Linha 5 – literalmente “ir em linha reta do teu desejo”.  

Linha 5 – ṣibûtum A, necessidade, desejo (CAD Ṣ, p.167). 

Linha 8 - ḫamāṭum A, ser rápido (CAD Ḫ, p.62). 

Linhas 7 e 8 – le-qe2-a-ma ḫu-um-ṭa3-am, traga rapidamente para mim. Observamos nessas 

linhas o fenômemo da hendiadys (HUEHNERGARD, 2011, p.125-126), em que rapidamente 

está qualificando o verbo trazer. 

Linha 10 – bāza’um, fazer demandas. No tema D o verbo tem o sentido de pressionar (CAD B, 

p.184). Na nossa carta temos o verbo + nim (ventivo) + nim (dativo 1pc) = eles não me 

pressionem. As linhas 9 e 10 compoem um oração final.  
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CARTA 50 (IM 51272) 

Cópia202 

 

 

 

 

																																																													
202	GÖTZE, 1958, PL22.	

 

 
Transliteração 
 
obv.(50.1) [...] 
(50.2) [...] 
(50.3) [...] x-dUTU-ma  
(50.4) LU2-x-x-um 
(50.5) Ia-x [a-ni]-im 
(50.6) a-na x x ša-mi-im 
(50.7) iṭ-ru-d[am]-ma 
(50.8) tu-uš-te-[ri]-ib-šu 
rev.(50.9) i-na-an-na wa-ar-ka-at 
(50.10) LU2-x pu-ru-us2-ma   
(50.11) LU2-ag-ri šu-ri-im 
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Tradução: 1,2,3[Para [x] diz]. [Assim fala][x]-Šamaš: 4[...] 5NP [...] 6para comprar 7ele enviou 

aqui e 8deixa-o entrar. 9,10Agora, investiga as circunstâncias [...]. 11Envia meu homem 

contratado aqui. 
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APÊNDICE B - ORGANIZAÇÃO DAS CARTAS DE ACORDO COM A ORDEM DO 

MUSEU NACIONAL DO IRAQUE 

CARTAS NÚMERO DO TABLETE 
24 IM 51046 
25 IM 51047 
26 IM 51048 
39 IM 51049 
23 IM 51053 
27 IM 51062 
28 IM 51105 
29 IM 51108 
30 IM 51110 
31 IM 51111 
32 IM 51112 
22 IM 51113 
46 IM 51114 
33 IM 51154 
34 IM 51155 
35 IM 51156 
36 IM 51180 
41 IM 51182 
7 IM 51184 
8 IM 51186 
9 IM 51189 

10 IM 51192 
43 IM 51193 
37 IM 51194 
11 IM 51197 
16 IM 51198 
12 IM 51226 
45 IM 51229 
14 IM 51234 
15 IM 51235 
17 IM 51237 
18 IM 51238 
19 IM 51238 B 
20 IM 51240 
5 IM 51251 

42 IM 51260 
48 IM 51270 
50 IM 51272 
44 IM 51294 
2 IM 51305 

13 IM 51310 
3 IM 51311 
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4 IM 51312 
40 IM 51321 
6 IM 51365 

21 IM 51376 
38 IM 51382 
49 IM 51490 
1 IM 51503 

47 IM 51585 
Fonte: quadro elaborado pela autora (2018) e executado de acordo com dados encontrados em Götze 

(1958). 
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APÊNDICE C - ORGANIZAÇÃO DAS CARTAS DE ACORDO COM O CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO 

CARTAS Sala 
22 5 (Serai) 
23 5 (Serai) 
24 5 (Serai) 
25 5 (Serai) 
26 5 (Serai) 
27 5 (Serai) 
28 5 (Serai) 
29 5 (Serai) 
30 5 (Serai) 
31 5 (Serai) 
32 5 (Serai) 
33 5 (Serai) 
34 5 (Serai) 
35 5 (Serai) 
39 5 (Serai) 
46 17 (Serai) 
49 58 (Templo) 
42 114 (habitação) 
48 116 (habitação) 
1 133 (habitação) 
2 133 (habitação) 
3 133 (habitação) 
4 133 (habitação) 
5 133 (habitação) 
6 133 (habitação) 
7 133 (habitação) 
8 133 (habitação) 
9 133 (habitação) 

10 133 (habitação) 
11 133 (habitação) 
13 133 (habitação) 
16 133 (habitação) 
18 133 (habitação) 
19 133 (habitação) 
21 133 (habitação) 
36 133 (habitação) 
37 133 (habitação) 
38 133 (habitação) 
41 133 (habitação) 
43 133 (habitação) 
12 133/134 (habitação) 
14 133/134 (habitação) 
15 133/134 (habitação) 
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17 133/134 (habitação) 
20 133/134 (habitação) 
50 136 (habitação) 
40 142 (habitação) 
44 143 (habitação) 
45 143 (habitação) 
47 143 (habitação) 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018) e executado de acordo com dados encontrados em Hussein 

(2009, p.  94-96). 
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APÊNDICE D - SINAIS ENCONTRADOS NAS CARTAS DE NANNA-MANSUM203 

	 	 	 	

Valor  

silábico 

Valor determinativo Logograma simples 

simples 

Logograma composto 

composto 
a       

ab, ap, eš3, is3       
ad, at       

aḫ, iḫ, uḫ       
ag, ak, aq       

al       
am       
an  d     
ar       
aš       

az, aṣ       
ba       
be       

bi, pi2, pe2       
bi2, ne       
bu, pu       

da       
dam       
di       
du       
e       
    E2   
el       

em, im       
er, ir       

eš15, iš,       
gir       
    GUD   

gur       
ḫa       
ḫi, ṭa3       
ḫu       
i       

ia    
ib, ip       

il       
in       

																																																													
203 Sobre os valores logogrâmicos e determinativos apresentados nesse quadro, ver os Apêndices D e E desse 
trabalho.  Sobre polifonia e homofonia dos sinais cuneiformes, ver o Aparato Técnico. 
     Para a construção do Apêndice B consideramos as cartas 1, 14, 15 e 39. Partindo da premissa que esse é um 
trabalho de interpretação documental, incluímos na contagem os sinais que reconstruímos ou reconstruímos 
parcialmente durante a transliteração e tradução desses documentos. Não consideramos os numerais nem as 
unidades de medida.			  
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iq       
    IR3   
it       
iz       
ka       

kam ki     
ki       

ku, qu2       
kum       
la       

lam       
le, li       
li2, ni       
lim, ši       

lu       
  lu2     

lum       
ma       
me       
mi       
mu        
    MUNUS   

na       
nim       
nu       

nun       
pa       

pe, wa, wi, wu       
qa       
ra       
ri       
ru       
sa        
    ŠE    
si       

si2, ṣi2       
su       
   SUKKAL 

sum       
sum2       
ša       
šar       
šu       
šum       
ṣa       
ṣu2       
ta       
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tam, ut       
te, ṭe4       

ti       
tim       
tu       
u2       
u3       

ub, up       
uk       
ul       
um       
ur       
    URU   

uš, us2       
  𝐈     
      A.ŠA3  
      DUMU.MEŠ  
      E2.GAL  
      KA.GUR7  
      KA.KAŠ4  
      GIR3.NITA2  
      GIŠ.HI.A  
      GUD APIN  
      GUD.ḪI.A  
      GURUŠ.MEŠ  
      GU2.UN  
      I3.GIŠ  
      ŠA3.TAM.MEŠ  
      ŠA3.GUD.MEŠ  
      ŠEŠ.KI   
      ŠE.GIŠ.I3  
      TU.TU.UB  
      TU21.TUB  
      U4 x KAM204 
   TOTAL: 118 sinais 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

																																																													
204 Fórmula de datação em que o “x” representa o número de dias. 
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APÊNDICE E – SINAIS ENCONTRADOS NAS CARTAS DE IMGUR-SÎN205 

Valor  

silábico 

Valor determinativo Logograma simples Logograma composto 
a       

ab, ap       
ad, at       

aḫ       
ak, aq       

al       
am       
an  d DINGIR   
ar       
as       
aš       
ba       
be       

be2, bi, pi2       
bi2, pil       
bu, pu       

da       
dam       
di       
du       
    DUMU   
e       
    E2   
el       

ep, ib, ip       
eq, ik, iq       

er, ir       
gi       
gir       
ḫa       
ḫi       
ḫu       
i       

ia    
il       
im       
in       
iš       

																																																													
205 Sobre os valores logogrâmicos e determinativos apresentados nesse quadro, ver os Apêndices D e E desse 
trabalho.  Sobre polifonia e homofonia dos sinais cuneiformes, ver o Aparato Técnico.  
      Para a construção do Apêndice C consideramos as cartas 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 e 40. Como no quadro anterior, 
incluímos na contagem os sinais que reconstruímos ou reconstruímos parcialmente durante a transliteração e 
tradução desses documentos. Não consideramos os numerais nem as unidades de medida. As cartas 23 e 41 não 
foram incluídas nessa análise por estarem muito danificadas. 
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iš8       
it giš     
iz       
ka       

kam ki KI   
ki, qe2, qi2       

ku, qu2       
kum       
la       

lal3       
lam       
le, li       
li2, ni       

lu       
lum       
ma       
me       
mi       
um       
na       

nim       
nu       
pa       

pe, pi, wa, wi       
ra       
ri       
ru       
sa        

si2, zi       
su       
ša       
še   ŠE     
ši       
šu       
šum       
ta       

tar2       
te       
ti       

tim       
tu, ṭu2       
tum       
tur2       
ṭup       
u2       
u3       

ub, up       
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ud, ut   UTU   
ul       
um       
un        
ur       
ur2       
uš       
za       
zu 𝐈     
      A.GAR3  
       A.ŠA3   
      DAM.A.NI  
      EN.ZU  
      KAŠ.ḪI.A  
      KU3.BABBAR   
      MA.NU  
      MAR.TU  
      ŠA3.TAM  
      ŠE+MUNU4  
      ŠE.PI  
      ŠE.GIŠ.I3  
      TU.TU.UB  
      U4 x KAM 
      UDU.NITA2  
   TOTAL: 109 sinais 

Fonte: quadro elaborado pela autora (2018). 
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APÊNDICE F – LOGOGRAMAS206 
 

A.NI, sufixos possessivos acadianos šu e ši: 12:18. 
 
AB2, arḫum, lītum ou littum, vaca: 6.4; 6:8; 18:9. 
 
A.GAR3, ugārum, campo aberto: 9:9; 9:14. 
 
AGA.UŠ, em acadiano rēdûm, soldado: 4:9; 4:13; 4:19; 42:11. 
 
APIN, em acadiano epinnum, arado. Também corresponde ao verbo acadiano erēšum, trabalhar 
a terra: 1:3; 1:7. 
 
A.ŠA3, em acadiano eqlum, campo: 5:14; 10:3; 10:6; 14.3; 15.25; 16:5; 16:6; 31:12; 31:13; 
36:4; 38:4; 38:10; 45:6; 45:18; 46:7; 46:14; 46:19; 48:6. 
 
BA, em acadiano qiāšum, presentear. Nas cartas refere-se ao nome próprio Qīš-Tišpak 
(BA.dTIŠPAK): 41:1; 43:4. 
 
BAD3, em acadinoa dūrum; muralha. Nesse caso, compõe o nome de uma cidade Dūr-Rīmuš: 
6:10. 
 
DAM.GAR3, em acadiano tamkārum, comerciante: 28:7; 33:7. 
 
DAM, em acadiano mutum, marido: 12:18. 
 
DUMU, em acadiano mārum, filho. Em alguns casos o logograma é componente de um nome 
próprio: 13:3; 13:17; 14:17; 16:4; 25:3; 28:12; 28:13; 33:7; 34:5; 49:1.  
 
DINGIR, em acadiano ilum, deus. Nas cartas esse logograma é componente de nomes próprios:  
13:3; 13:17; 13:26; 22:16; 23:6; 23:13; 27:5. 
 
E2, em acadiano bītum, casa: 1:10; 1:14; 1:38; 5:14; 10:15; 12:13; 12:16; 12:26; 13:20; 32:19; 
33:12; 37:15; 46:13. 
 
E2.GAL, em acadianoa ekallum, palácio: 1:11; 1:17; 1:24; 2:5; 2:9; 2:11; 3:15; 3:23; 5:18; 6:4; 
14:3; 14:7; 14:14; 14:16; 14:20; 18:10; 20:5; 20:15; 20:22; 31:5; 39:8. 
 
ENSI2, em acadiano iššiakkum, governador de um território, de uma classe privilegiada: 37:5. 
 
dEN.ZU, nome sumério do deus Sîn. Em alguns casos o logograma é componente de um nome 
próprio: 7:2; 8:3; 9:3; 10:2; 11:3; 12:3; 13:2; 16:3; 23:3; 23:15; 28:12; 28:18; 32:3; 32:8; 32:12; 
32:23; 36:1; 37:1; 37:4; 38:1; 40:3; 41:2; 43:11; 49:2.   
 
GA2.DUB.BA, em acadiano šandabakkum, contador chefe: 20:4. 
 

																																																													
206 Os logogramas e seus significados listados nesse vocabulário acordam com o ePSD e o MZL.   
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GAB:RA2, encontrado mais comumente na forma RA:GABA, em acadiano rākbûm, 
mensageiro: 5:4; 5:8; 5:11. 
 
GAL, em acadiano rabûm, grande: 23:15; 25:6.  
 
GEME2, em acadiano amtum, escrava: 21:7; 44:9; 44:15. 
 
GIR3.NITA2, corresponde também ao logograma ŠAGINA e ao acadiano šakanakkum, 
governador: 1:6; 1:15; 45:15; 45:15. 
 
GIRI2.ZABAR, punhal de bronze. GIRI2, em acadiano naglabum e partum, adaga, punhal. 
ZABAR, corresponde também ao logograma sumério UD.KA.BAR, em acadiano siparrum, 
bronze: 28:23.  
 
GIŠ, em acadiano iṣum, árvore, madeira: 15:4; 15:5; 15:7. 
 
GUD, em acadiano alpum, boi: 1:3; 1:7; 1:9; 1:11; 1:13; 1:16; 1:22; 1:24; 1:31; 1:40; 1:42; 
18:11; 28:4; 39:8. 
 
GU2.UN, em acadiano bīltum, a taxa paga para o rei/palácio ou uma autoridade: 1:32; 1:35; 
1:38. 
 
GURUŠ, em acadiano eṭlum, homem jovem: 1:16; 3:19; 20:14; 36:17. 
 
ḪI.A, forma substantivada do verbo sumério ḪI, mesclar. Serve para indicar pluralidade 
indefinida: 1:9; 1:11; 1:24; 1:31; 1:40; 1:42; 6:4; 6:8; 15:4; 15:5; 15:7; 15:17; 18:9; 18:11; 21:2; 
28:4; 29:5; 39:8; 40:12. 
 
I3.GIŠ, em acadiano ellum, óleo de gergelim: 39:15. 
 
IGI, em acadiano maḫri, panûm, primeiro, face: 17:19. 
 
IR3, em acadiano wardum, servo, escravo. Em alguns casos o logograma é componente de um 
nome próprio: 4:30; 14:16; 28:12; 28:18; 38:5; 46:13; 49:2. 
 
IRIki, em acadiano ālum, cidade: 3:1; 3:6; 3:8; 3:17; 3:21; 3:25; 4:1; 14:17. 
 

dIŠKUR, sumério do deus Adad. Em alguns casos o logograma é componente de um nome 
próprio: 20:3; 22:7; 22:12; 28:7; 45:4; 47:2. 
 
ITI x KAM, em acadiano fórmula de datação em que o “x” representa o número de meses: 21:4.  
 
KA, em acadiano pûm, boca: 16:8. 
 
KA.GUR7

207, em acadiano kagurrûm, funcionário encarregado pelo depósito de grão: 1:7; 1:10; 
1:14; 1:25. 
 
																																																													
207 Consultamos Borger e Labat e não encontramos correspondência para GUR7 no período.  
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KAŠ, em acadiano šikarum, cerveja: 40:12. 
 
KI, em acadiano itti, com, na companhia de: 7:3; 9:14.  
 
KIRI6, corresponde também ao sumério sar, em acadiano kirûm, pomar: 20:8. 
 
KU3.BABBAR, em acadiano kaspum, prata: 13:22; 13:29; 16:9; 16:13’; 17:8; 17:12; 21:2; 
21:4; 21:8; 21:11; 32:13; 49:6. 
 
LU2, awīlum, homem: 50:4; 50:10; 50:11. 
 
LUGAL, em acadiano bēlum, senhor; šarrum, rei: 16:8; 17:7; 28:23; 32:20. 
 

MA.NA, manûm, é a unidade de peso correspondente a cerca de 500 gramas: 21:8 
 

gišMA.NU, em acadiano ē’ru; madeira, bastão: 7:24. 
 
MAR.GID2.DA, em acadiano errequm; carroça: 21:2; 37:5. 
 
dMAR.TU, em acadiano o nome do deus Amurru. Nas cartas é parte de um nome próprio: 7:3; 
7:6.  
 
MAŠ.KAK, em acadiano muškēnum: 22:14; 27:14. 
 
MEŠ, no sumério é marcador de plural de seres animados. No acadiano o seu uso não faz 
destinção entre seres animados e inanimados: 1:1; 1:9; 1:16; 5:11; 14:17; 36:17. 
 
MI, em acadiano ṣillum, sombra. Nas cartas é parte de um nome próprio: 43:13. 
 
MUNUS, em acadiano sinnišatim, mulheres: 1:17. 
 
NA4, em acadiano abnum, determinativo de pedra: 47:8.  
 
NIGA, corresponde ao logograma ŠE, em acadiano marûm, ser engordado, empregado para 
animais domésticos: 17:13.  
 
NINDA, em acadiano akalum, farinha: 42:5. 
 
NINDA2xDILKU6, em acadiano singurrum, tipo de peixe: 33:3; 33:5; 33:9; 33:14. 
 
SAG.IR3, em acadiano wardum, servo, escravo: 29:5. 
 
SANGA, em acadiano šangûm, chefe da administração do templo: 45:5. 
 
SIPA, em acadiano rē’ûm, pastor: 18:9. 
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SUKKAL KA.KAŠ4, mensageiro expresso. SUKKAL, em acadiano sukkalum, secretário, 
funcionário público. KA.KAŠ4 , em acadiano lāsimum, mensageiro expresso208: 1:34.  
 
ŠAM2, em acadiano šīmum, preço: 47:24. 
 
ŠA3, libbum, coração: 33:11; 33:15; 33:16. 
 
ŠA3.TAM, Šatammum, funcionário administrativo: 1:1; 7:4; 11:4; 25:6.  
 
ŠA3.GUD, em acadiano kullizum, pessoa que cuida dos bois de arado: 1:9. 
 
ŠE, em acadiano uṭṭatum, grão, cevada: 8:7; 8:13; 9:20; 10:18; 11:8; 11:9; 11:19; 16:9; 16:13; 
16:2’; 16:6’; 16:7; 23:6; 23:12; 23:14; 26:8; 26:12; 26:16; 26:21; 30:16; 30:20; 30:21; 30:21; 
31:14; 32:4; 32:11; 32:13; 32:14; 32:15; 32:18; 37:5; 37:8; 37:9; 37:18; 39:8; 39:11; 39:13; 
39:23; 40:7. 
 
ŠE.BA, em acadiano iprum, ração de cevada: 37:12; 37:18. 
 
ŠE.GIŠ.I3, em acadiano šamaššammu, sésamo, gergelim: 13:3; 13:10; 13:16; 13:19; 13:23; 
14:3; 14:11; 14:19.209 
 
ŠE.PI, uṭṭatum+ḫurpim, cevada recém colhida: 40:4. 
 
dŠEŠ.KI, logograma correspondente ao nome Nanna, de Nanna-mansum. Nanna é o nome 
sumério do deus Sîn: 1:2; 14.2; 15:3; 22:1; 23:1; 24:1; 25:1; 26:1; 27:1; 28:1; 29:1; 30:1; 31:1; 
32:1; 33:1; 33:2; 34:1; 34:10; 35:1; 39:2; 41:4; 45:1; 46:1. 
 
ŠE+MUNU, em acadiano buqlum, malte: 40:11. 
 
ŠU, em acadiano qātum, mão: 42:5. 
 
ŠU.ḪA, em acadiano bā’irum, pescador: 23:15. 
 
U4, em acadiano ūmum; dia: 24:11. 
 
U4 x KAM, em acadiano fórmula de datação em que o “x” representa o número de dias: 
1:37;12:20; 15:5; 21:3; 22:5; 22:6; 30:13; 37:11. 
 
UDU, em acadiano immerum, ovelha: 29:5. 
 

																																																													
208 Não encontramos esse correspondente nos dicionários. A forma consignada pelo ePSD é SUKKAL LU2.KAŠ4. 
209 Nesse trabalho, assumimos que o logograma ŠE.GIŠ.I3 (literalemente “grão de óleo vegetal”), em acadiano 
šamaššammu (literalemte “planta de óleo”), representa a planta oleogenosa sésamo, gergelim. Na década de 1960 
houve um debate impulsionado pela publicação de H. Haelbeck (1996) que questionava, pela falta de registro 
arqueológico, a identificação dessa planta como sésamo; defendendo que o logograma referia-se a linhaça 
(RECULEAU, 2009, p. 18). Fontes arqueológicas, epigráficas e documentais ( como, por exemplo, “The Farmer’s 
Instructions. A Sumerian Agriculture Manual”, publicado por M. Civil, 1994) corroboram para a teoria de que 
ŠE.GIŠ.I3 é o grão de gergelim (MICHEL, 2012, p. 32-33; RECULEAU, 2009). 
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UDU.NITA2, em acadiano immerum, ovelha: 7:3; 7:5; 7:12; 17:13. 
 
dUTU, logograma correspondente ao nome do deus Šamaš. Em alguns casos o logograma é 
componente de um nome próprio: 8:7; 16:4; 17:13; 23:4; 27:9; 30:3; 30:4; 35:3; 36:3; 47:3; 
50:3. 
 
TAB.BA, tappûm, parceiro. Nas cartas refere-se ao nome próprio Tappûm: 27:3; 35:3. 
 
dTIŠPAK, logograma correspondente ao deus Tišpak. Em alguns casos o logograma é 
componente de um nome próprio: 25:4; 30:4; 36:3; 37:3; 41:1; 43:4; 43:13; 43:14; 45:5; 45:18; 
48:4. 
 
TU.TU.UB, parte do nome próprio Tutub-māgir: 1:15; 5:1; 6:1; 7:1; 8:1; 9:1; 10:1; 11:1; 12:1; 
13:1; 13:9; 16:1; 17:1; 18:1; 19:1; 20:1; 21:1. 
 
TU21.TUB, parte do nome próprio Tutub-māgir: 14:1; 15:1. 
 
ZID2.DA, em acadiano qēmum, farinha: 42:5. 
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APÊNDICE G – DETERMINATIVOS210 
 
I, antes de nomes próprios (masculinos): 4:5; 4:20; 4:30; 5:18; 8:4; 10:9; 11:4; 23:6; 23:13; 
23:15; 24:4; 26:17; 26:18; 26:22; 26:23; 27:5; 28:12; 28:18; 29:7; 32:10; 32:12; 33:10; 42:4; 
42:15; 43:4; 50:5. 
 

d, antes de nomes divinos: 1:2; 7:2; 7:3; 7:6; 8:3; 8:7; 9:3; 10:2; 11:3; 12:3; 13:2; 14:2; 15:3; 
16:3; 16:4; 17:13; 20:3; 22:1; 22:7; 22:12; 23:1; 23:3; 23:4; 23:15; 24:1; 25:1; 25:4; 26:1; 27:1; 
27:9; 28:1; 28:7; 28:12; 28:13; 28:18; 29:1; 30:1; 30:3; 30:4; 30:4; 31:1; 32:1; 32:3; :32:8; 
32:12; 32:23; 33:1; 33:2; 34:1; 34:4; 34:10; 35:1; 35:3; 36:1; 36:3; 36:3; 37:1; 37:3; 38:1; 38:5; 
39:2; 40:3; 41:1; 41:2; 41:1; 43:4; 43:11; 43:13; 43:14; 45:1; 45:4; 45:5; 45:18; 46:1; 47:2; 
47:3; 47:3; 48:4; 49:2; 50:3.211  
 
giš, antes de nomes de objetos feitos de madeira: 7:24; 8:7; 21:2.  
 

ki, depois de nomes de lugares: 1:3; 1:6; 1:15; 3:1; 3:6; 3:6; 3:8; 3:13; 3:17; 3:21; 3:25; 4:1; 4:4; 
7:10; 13:8; 14:1; 14:17; 15:1; 15:12; 33:1; 33:15; 39:3; 46:12. 
 

ku6, depois de palavras para peixes: 33:3; 33:5; 33:9; 33:14. 
 

lu2, antes de gentílico ou palavras que denotam de profissões masculinas: 1:9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
210 HUEHNERGARD, 2011, p. 111; p. 537. 
211 Muitos nomes próprios contêm nomes de deuses como um de seus elementos.  
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APÊNDICE H – NOMES PRÓPRIOS  
 

Abim (ab-x-bi-im): 8:4. 
 
Abum-waqar (a-bu-wa-qar): 19:3. 
 
Adā (a-da-a): 43:1. 
 
Adad-abum (dIŠKUR-a-bu-um): 47:2. 
 
Adallal-ilami (a-da-lal3-DINGIR): 13:26. 
 
Adur-bālaya (a-du-ur-ba-la-ia): 10:11. 
 
Aḫi-maraṣ (a-ḫi-ma-ra-aṣ): 36:2. 
 
Ammu-rabi (am-mu-ra-bi): 11:19. 
 
Appān-ilim (ap-pa-an-DINGIR): 27:5. 
 
Apil-ilišu (a-pil-i3-li2-šu): 43:3. 
 
Apil-kūbi (a-pil-ku-bi): 7:4; 11:4; 11:10; 18:3. 
 
Awīl-ili (a-wi-il-i3-li2): 21:2. 
 
Aya-abāš (a-ia-a-ba-aš): 26:3. 
 
Badīdum (ba-di-du-um): 28:4. 
 
Bel-litēr (be-el-li-te-er): 1:33. 
 
Bēlānum (be-la-nu-um): 42:2. 
 
Belšunu (be-el-šu-nu): 4:5; 17:4; 19:5. 
 
Buqumtum (bu-ku-um-tum): 29:7. 
 
Buriya (bu-ri-ia): 14:9. 
 
Burum (bu-ru-um): 10:9. 
 
Dabbum (da-ab-bi-im): 26:18; 26:22. 
 
Daduša (da-du-ša): 44:3. 
 
Dukubum (du-ku-bu-um): 28:6. 
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E[x] (e[x]): 5:18. 
 
Erībam (e-ri-ba-am): 16:4; 42:11. 
 
Etel-pī-Šamaš (e-tel-pi4-dUTU): 16:4. 
 
Gimil-ilī (gi-mil-DINGIR): 23:6; 23:13. 
 
Hammurabi (x-am-mu-ra-pi2): 23:10. 
 
Ḫazirum (ḫa-zi-rum): 18:8. 
 
Huzalum (u2-za-lum): 47:1. 
 
Ibnī-Tišpak (ib-ni-dTIŠPAK): 45:5; 45:18; 48:4. 
 
Iddin-Sîn (i-din-dEN.ZU): 32:3; 32:12. 
 
Igiḫlu (i-gi-ḫi-lu): 43:15. 
 
Ilšu-abušu (DINGIR-šu-a-bu-šu): 13:3; 13:17. 
 
Imbi-Ištar (im-bi-iš8-tar2): 40:5. 
 
Imgur-Sîn (im-gur-dEN.ZU): 7:2; 8:3; 9:3; 10:2; 11:3; 12:3; 13:2; 16:3; 23:3; 36:1; 37:1; 38:1; 
40:3; 41:2. 
 
Imgurum (im-gur-rum): 38:3. 
 
Ipquša (ip-qu2-ša): 24:3. 
 
Ipqušina (ip-qu2-ši-na): 43:12. 
 
Iṣrupanni (iṣ-ru-pa-an-ni): 32:5; 32:10. 
 
Itūr-asdu (i-tur2-as3-du): 24:4. 
 
Itūr-šepšu (i-tur2-še-ep-šu): 8:5. 
 
Kalūmum (ka-lu-mu-um): 46:3. 
 
Kubbutum (ku-ub-bu-tum): 16:2; 16:7. 
 
Luštamar (lu-uš-ta-mar): 28:13; 28:18. 
 
Mār-ištar (DUMU-iš8-tar2): 25:3; 49:1. 
 
Munānum (mu-na-nu-um): 33:4; 33:10; 34:3. 
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Nabi-ilišu (na-bi-i3-li2-šu): 28:3. 
 
Nanna-mansum (dŠEŠ.KI-ma-an-sum): 1:2; 14:2; 15:3; 22:1; 23:1; 24:1; 25:1; 26:1; 27:1; 28:1; 
29:1; 30:1; 31:1; 32:1; 33:1; 35:1; 39:2; 41:4. 
 
Nanna-x (dŠEŠ.KI-x): 33:2; 34:1; 34:10. 
 
Nannai (dŠEŠ.KI-i): 46:1. 
 
Nannatum (na-na-tum): 44:1. 
 
Nannatum (dŠEŠ.KI-tum): 45:5. 
 
Nawiram-šarur (na-wi-ra-am-ša-ru-ur): 48:3. 
 
Nūr-Amurrum (nu-ur2-dMAR.TU): 7:3; 7:6. 
 
Nūr-ilišu (nu-ur2-i3-li2-šu): 34:5. 
 
Nūr-Šamaš (nu-ur2-dUTU): 23:4. 
 
Nūr-Tišpak (nu-ur2-dTIŠPAK): 37:3. 
 
Qīš-Tišpak (BA.dTIŠPAK): 41:1; 43:14. 
 
Rīm-Adad (ri-im-dIŠKUR): 20:3; 45:4. 
 
Rīš-Šamaš (ri-iš-dUTU): 30:3. 
 
Sāriqum (sa-ri-qum): 42:4; 42:15. 
 
Sīsi (si2-si2-i): 40:1. 
 
Sîn-iddinam (dEN.ZU-i-di-x): 43:11. 
 
Sîn-muballiṭ (dEN.ZU-mu-ba-li2-iṭ): 32:8; 32:23. 
 
Sîn-riš (dEN.ZU-ri-iš): 37:4. 
 
Sîn-rabī (dEN.ZU.GAL): 23:15. 
 
Sîn-x (d30-x): 28:13. 
 
Ṣilli-Tišpak (MIli.dTIŠPAK): 43:13. 
 
Ša-ilum (ša-i-lum): 28:12. 
 
Šamaš-rīšu (dUTU-ri-iš-šu): 27:9. 
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Šamaš-tappe-wedim (dUTU.TAB.BA-we-di): 35:3. 
 
Šar-Adad (šar-dIŠKUR): 28:7. 
 
Šarūr-ina-libbi-mātim (ša-ru-ur-i-na-lib2-bi-ma): 32:24. 
 
Šēlebum (še-le-bu-um): 45:2. 
 
Šīma-aḫatī (ši-ma-a-ḫa-ti): 44:4. 
 
Šumrustum (šu-um-ru-us2-tum): 29:3. 
 
Šunabum (šu-na-bi-im): 26:17; 26:23. 
 
Tappûm-wēdī (TAB.BA-we-di): 27:3. 
 
Tišpak-Gāmil (dTIŠPAK-ga-mil): 43:4. 
 
Tutub-māgir (TU21.TUBki-ma-gir): 14:1; 15:1. 
 
Tutub-māgir (TU.TU.UB-ma-gir): 5:1; 6:1; 7:1; 8:1; 9:1; 10:1; 11:1; 12:1; 13:1; 16:1; 17:1; 
18:1; 19:1; 20:1; 21:1. 
 
Tutub-māgir (TU.TU.UBki-ma-gir): 1:15. 
 
Ṭārīdum (ṭa3-ri-du-um): 2:3; 3:3; 4:2; 31:3. 
 
Uṣiya (u2-ṣi2-ia): 48:1. 
 
Ušareš-hentil (U4.ŠAR2.RE.EŠ.HE2TI): 17:3. 
 
Warad-Dagān (IR3-dda-gan): 38:5. 
 
Warad-Sîn (IR3.dEN.ZU): 28:12; 28:18; 49:2. 
 
[x]-Šamaš (x-dUTU): 50:3 . 
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APÊNDICE I – RELAÇÕES DE PARENTESCO 
 
dNome Próprio filho de Nūr-ilišu (NP DUMU nu-ur2-i3-li2-šu): 34:4-5. 
 
Eribam filho de Etel-pī-Šamaš (e-ri-ba-am DUMU e-tel-pi4-dUTU): 16:4. 
 
Luštamar filho de Sîn-x (lu-uš-ta-mar DUMU d30-x): 28:13. 
 
Para Uzalum dize. Assim fala Adad-abum, seu filho (a-na u2-za-lum qi2-bi2-ma 

dIŠKUR-a-bu-
um ma-ru-ka-a): 47:1-2. 
 
Warad-Sîn filho de Ša-ilum (IIR3.dEN.ZU DUMU ša-i-lum ): 28:12. 
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APÊNDICE J – RELAÇÕES DE FUNÇÃO  
 

Apil-kūbi, o šatammum (ŠA3.TAM), contador: 7:4; 11:4. 
 
Bēl-litēr, lāsimum (KA.KAŠ4),  mensageiro expresso: 1:33; 1:34. 
 
Ḫazirum, rē’ûm (SIPA), pastor do rebanho do palácio: 18:8; 18:9; 18:10.  
 
Ibnī-Tišpak, šangûm (SANGA), chefe do templo de Bēl-gašer: 45:5.  
 
Šar-Adad, tamkārum (DAM.GAR3), comerciante: 28:7. 
 
Sîn-rabī, bā’irum (ŠU.ḪA), pescador: 23:15. 
 
Tutub-māgir, rabiānum (ra-bi2-nu-tim), autoridade local: 17:1; 17:6.  
 
Tutub-māgir, šakanakkum (GIR3.NITA2), governador de Šaduppûm: 1:15.  
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APÊNDICE K – NOMES DE DEUSES212 
 

Adad (dIŠKUR), deus da tempestade: 22:7 22:12. 
 
Šamaš (dUTU), deus sol: 8:7; 17:13; 30:4; 36:3; 47:3. 
 
Tišpak (dTIŠPAK), deus guerreiro, como podemos observar no seu epiteto “Senhor dos 
exércitos”. É a divindade da cidade de Ešnunna: 25:4; 30:4; 36:3. 
 
Wer (dwe-er), divindade relacionada a Adad: 47:3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
212 BLACK, J.; GREEN, A., 1992, p. 110-111; p. 178; 182-184.  
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APÊNDICE L – NOMES DE MESES DO ANO 
 

kinkum, décimo segundo mês:  25:4 (CAD K, p. 387; HUSSEIN, 2009, p. 87). 
 
nabrūm, um dos meses de Ešnunna: 7:18 (CAD N, v.1, p.30).  
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APÊNDICE M – UNIDADES DE MEDIDA  
 

barig, parsiktum, é a unidade de capacidade equivalente a 60 litros: 8:7; 12:21; 13:19; 17:19; 
32:13; 32:15; 37:8; 40:4. 
 
ban2 , sūtum, é a unidade de capacidade equivalente a 10 litros: 8:7; 9:20;12:21; 13:19; 17:19; 
17:21; 32:13; 32:15; 37:8; 40:4; 42:5. 
 
gan2, unidade de área equivalente a 100×sar, ou seja, 3600m2: 31:13; 45:6; 45:18; 46:21. 
 
gin2 , šiqlum, é a unidade de massa. No período paleobabilônico correspondia a cerca de 8 
gramas: 13:22; 13:29; 17:8; 17:12; 49:6. 
 
gur, unidade de capacidade equivalente a 300 litros: 8:7; 11:6; 11:8; 11:9; 12:16; 21:10; 21:14; 
23:6; 23:7; 23:12; 23:14; 26:8; 26:12; 31:14; 32:4; 32:13; 32:14; 32:15; 33:5; 33:9; 33:14; 34:9; 
37:8; 39:13; 39:23;40:4. 
 
mana, manûm, é a unidade de peso correspondente a cerca de 500 gramas: 21:8. 
 
sar, mušarum, é a unidade de área correspondente a 36 m2 [NINDA(6m2) × NINDA(6m2)]: 
20:8. 
 
sila3, qûm, é a unidade de capacidade equivalente a 60×gin2, ou seja, 1020cm3: 40:11; 42:5. 
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APÊNDICE N – REFERÊNCIAS GEOGRÁFICAS 
 

Adurbalu (a-du-ur-ba-lu): 7:25. 
 
Dūr-Rimuš (BAD3.ri-mu-uš): 6:10. 
 
Ešnunna (eš3-nun-naki): 3:13; 4:4; envelope da carta 5; 15:12; 33:11; 33:15. 
 
Lašabar (la-ša-ba-arki): 7:10. 
 
Nerēbtum (ne-re-ba-tim): 30:16. 
 
Nerēbtum (ne-bir-tim): 32:4. 
 
Šaduppûm (ša-du-up-pe2-e-emki): 1:3; 1:6; 3:6. 
 
Šaduppûm (ša-du-pe2-eki): 13:8.  
 
Šaduppûm (ša-du-up-pe2): 28:15. 
 
Šaduppûm (ša-du-up-pe2-e-em): 1:15.  
 

 
 
	


