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GUERRA, SOBERANIA, ORDEM E EQUILÍBRIO CÓSMICO:  

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM RELEVOS NEOASSÍRIOS (884 – 727 a.C.) 

 

RESUMO 

 

Tendo como preocupação central a relação entre Guerra, Soberania, Ordem e Equilíbrio 

Cósmico no Império Neoassírio (884–727 a.C.), este trabalho busca analisar os relevos 

neoassírios esculpidos em lajes de pedra fixadas às paredes dos palácios imperiais neoassírios. 

Estes relevos, reunidos em um Catálogo Documental organizado por regras de 

homogeneidade, serão estudados a partir da Teoria da Imagem e da Teoria das 

Representações Sociais, privilegiando a materialidade das representações visuais e seu 

respectivo contexto de produção para que, com isso, se tenha o devido entendimento dos 

Grupos Narrativos, das Categorias Narrativas e das Tipologias Narrativas, além de demarcar 

as Unidades Episódicas que contribuíram para a produção de sentidos acionados pelas 

representações visuais vinculadas às estruturas arquitetônicas dos palácios imperiais 

neoassírios, o que implica, por fim, no entendimento do poder destas imagens como imagens 

do poder. 

 

Palavras-chave: Guerra ordálica – Soberania – Ordem e Equilíbrio Cósmico – Relevos 

Neoassírios – Palácios Neoassírios – Império Neoassírio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

WAR, SOVEREIGNTY, ORDER AND COSMIC BALANCE:  

SOCIAL REPRESENTATIONS IN THE NEO-ASSYRIAN RELIEFS (884 – 727 BC) 

 

ABSTRACT 

 

Having as central concern the relationship between War, Sovereignty, Order and Cosmic 

Balance in the Neo-Assyrian Empire (884-727 BC), this work aims to analyze the Neo-

Assyrian reliefs carved in stone slabs fixed to the walls of the Neo-Assyrian imperial palaces. 

These reliefs, gathered in a Documental Catalog organized by uniformity rules, will be 

studied based on the Image Theory and the Social Representations Theory, privileging the 

materiality of visual representations and their respective production context for, with this, 

have a proper understanding of the Narrative Groups, of the Narrative Categories and of the 

Narrative Typologies, as well as demarcating the Episodic Units which contributed to the 

production of meanings triggered by the visual representations attached to the architectural 

structures of the Neo-Assyrian imperial palaces, which implies, finally, in the understanding 

of the power of these images as images of the power.  

 

Key Words: Ordalic War – Sovereignty – Order and Cosmic Balance – Neo-Assyrian Reliefs 

– Neo-Assyrian Palaces – Neo-Assyrian Empire. 
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QUADRO CRONOLÓGICO
1
 

I. PERÍODOS PRÉ-HISTÓRICOS MESOPOTÂMICOS 

PERÍODO MESOPOTÂMIA 

NORTE SUL 

78.000  

PALEOLÍTICO 

MÉDIO 

  

70.000 BARKA BALKA 

60.000 SHANIDAR D 

Hazar Merd 

35.000  

PALEOLÍTICO 

SUPERIOR 

SHANIDAR C 

25.000  

12.000 SHANIDAR B2 

Zarzi Palegawra 

9.000  

 

MESOLÍTICO 

SHANIDAR B1 

Zawi Chemi Shanidar 

8.000 Karim Shehir 

Mleefaat 

Mureybet 

 Bus Mordeh 

7.000  

NEOLÍTICO 

Jarmo  

 Ali Kosh 

Shimshara  

6.000  

 

CALCOLÍTICO 

Umm dabaghiyah  

HASSUNA 

Yarim Tepe 1 

Matarrah 

5.500 SAMARRA 

T. Sawwan  

 HALAF 

Yarim Tepe 2 

Arpachiya 

 

Choga Mami 

 

 ERIDU (UBAID 1) 

5.000  

 HAJJI MOHAMMED 

(UBAID 2) 

4.500 UBAID NORTE UBAID SUL 

4.000 Tepe Gawra e outros. Ubaid, Ur e outros. 

3.750 PERÍODO DE URUK 

Tepe Gawra e outros. Uruk, Tell Uqair e outros. 

3.500 BRONZE 

ANTIGO 

Tell Brak 
JEMDET NASSR 3.000 NÍNIVE V 

 

                                                           
1
 Cf. FURLONG, 2007. ASCALONE, 2006. LEICK, 2003c. READE, 1999. ROAF, 1997. ROUX, 1987.  
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II. PERÍODOS HISTÓRICOS MESOPOTÂMICOS 

PERÍODO MESOPOTÂMIA 

NORTE SUL 

3.000 

 

2.750 

2.600 

 DINÁSTICO ARCÁICO 

Primeiro Dinástico I 

Primeiro Dinástico II 

Primeiro Dinástico III 

2.350 DINASTIA ACÁDIA 

2.000 

 

1.800 

PERÍODO PALEOASSÍRIO UR III 

 

PERÍODO ASSÍRIO ANTIGO 

BABILÔNIO ANTIGO 

Dinastias Isin-Larsa 

I Dinastia Babilônica 

1.600 DINASTIA CASSITA 

1.350  

PERÍODO MÉDIO ASSÍRIO 1.155 II Dinastia de Isin 

1.026 II Dinastia da Terra do Mar 

979 Dinastia E 

934  

PERÍODO NEOASSÍRIO 732 Dominação Assíria 

626 DINASTIA NEOBABILÔNICA 

609 Invasão Medo-Babilônica 

539  Tomada da Babilônia por Ciro 

 

III. PERÍODOS HISTÓRICOS PÓS-MESOPOTÂMICOS 

DATAÇÃO PERÍODOS 

P
E

R
ÍO

D
O

 

P
R

É
-

IS
L

Â
M

IC
O

 539-331  Império Aquemênida 

331-126  Período Helênico 

Dinastia Selêucida 

126 a.C.-227 d.C. Período Parta 

224-642  Período Sassânida 

P
E

R
ÍO

D
O

 

IS
L

Â
M

IC
O

 

750-1258 Dinastia Abássida 

1516-1914 Período Otomano 

1914-1921 Ocupação Britânica 

1921-1958 Reino do Iraque 

1958-1979 República do Iraque 

1979-2003 Governo de Saddan Hussein 

2003-2011 Ocupação Estadunidense 

Desde 2011 Guerra Civil 

Desde 2014 Dominação do ISIS (ou EIIL)
2
 

                                                           
2
 O Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL ou ISIS) é uma organização jihadista que instaurou um 

Califado Islâmico de caráter sunita – não reconhecido pela comunidade internacional – no norte do Iraque e o 
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IV. LISTA CRONOLÓGICA DE REIS ASSÍRIOS
3
 

PERÍODO REINADO SOBERANO 

P
E

R
ÍO

D
O

  

P
A

L
E

O
A

S
S

ÍR
IO

  

(c
. 
2
0
0
0
-1

8
0
0
 a

.C
.)

 
 Kikia 

 Akia 

 Puzur-Assur I 

 Shalim-akhte 

 Ilushuma 

1940-1910 Erishum I 

 Ikunum 

 Sargão I (Sharru-kîn) 

 Puzur-Assur II 

 Naram-Sîn 

 Erishum II 

P
E

R
ÍO

D
O

  

A
S

S
ÍR

IO
 A

N
T

IG
O

  

(c
. 

1
8
1
2
-1

3
6
3
 a

.C
.)

 

1812-1780 Shamshi-Adad I 

1780-1740 Ishme-Dagan 

 Mut-Ashkur 

 Rimush 

 Asinum 

 Puzur-Sîn 

 Adasi 

1700-1691 Bêlu-bâni 

1690-1674 Libaia 

1673-1662 Sharma-Adad I 

1661-1650 Iptar-Sìn 

1649-1622 Bazaia 

1621-1618 Lullaia 

1615-1602 Kidin-Ninua 

1601 Sharma-Adad II 

1598-1586 Erishum III 

1585-1580 Shamshi-Adad I 

1547-1522 Assur-nirari I 

1521-1498 Puzur-Assur II 

 Enlil-nasir I 

 Nûr-Ili 

 Assur-shaduni 

                                                                                                                                                                                     

leste da Síria, afirmando autoridade religiosa sob todos os muçulmanos do mundo e, assim, aspira tomar o 

controle de regiões com população de maioria islâmica, como a região do Levante.  

Para financiar suas atividades, o ISIS tem praticado a “pilhagem cultural” de peças arqueológicas que são 

negociadas em mercados clandestinos da Europa. Além disso, o exercício da “limpeza cultural” que argumentam 

ao destruir peças de culturas mesopotâmicas têm causado danos irreparáveis ao patrimônio histórico-cultural do 

Iraque e, sobretudo, da humanidade. 
3
 A imprecisão das datas apresentadas é resultante das incertezas que as fontes nos deixaram. De acordo com a 

bibliografia consultada, a variação da datação pode ser de até três anos. 
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P
E

R
ÍO

D
O

  

A
S

S
ÍR

IO
 A

N
T

IG
O

  

(c
. 
1
8
1
2
-1

3
6
3
 a

.C
.)

 

 Assur-râbi I 

 Assur-nadin-akhe I 

1430-1425 Enlil-nasir II 

1424-1418 Assur-nirari II 

1417-1409 Assur-bêl-nishêshu 

1408-1401 Assur-rim-nishêshu 

1400-1391 Assur-nadin-akhe II 

1390-1364 Eriba-Adad 

P
E

R
ÍO

D
O

  

M
É

D
IO

 A
S

S
ÍR

IO
  

(c
. 
1
3
6
3

-9
3
4
 a

.C
.)

 

1363-1328 Assur-ubalit I 

1327-1316 Enlil-nirari 

1316-1305 Arik-den-ili 

1305-1274 Adad-nirari I 

1273-1244 Shalmaneser I 

1243-1207 Tukulti-Ninurta I 

1206-1203 Assur-nadin-apli 

1202-1197 Assur-nirari III 

1196-1193 Enlil-kudur-usur 

1192-1180 Ninurta-apil-Ekur 

1179-1133 Assur-Dan I 

1133-1115 Assur-resh-ishi I 

1115 Ninurta-tukulti-Assur 

1115 Mutakkil-Nusku 

1115-1076 Tiglath-pileser I 

1076-1074 Assur-apil-Ekur 

1074-1056 Assur-bel-kala 

1056-1054 Eriba-Adad IV 

1054-1050 Shamshi-Adad IV 

1050-1031 Assurnasirpal I 

1031-1019 Shalmaneser II 

1019-1013 Assur-nirari IV 

1013- 972 Assur-râbi II 

972-967 Assur-resh-ishi II 

967-935 Tiglath-pileser II 

P
E

R
ÍO

D
O

  

N
E

O
A

S
S

ÍR
IO

  

(c
. 
9
3
4
-6

0
9
) 

934-912 Assur-Dan II 

912-891 Adad-nirari II 

891-884 Tukulti-Ninurta II 

884-859 Assurnasirpal II 

859-824 Shalmaneser III 

824-811 Shamshi-Adad V 

811-783 Adad-nirari III 

783-773 Shalmaneser IV 

773-755 Assur-Dan III 
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P
E

R
ÍO

D
O

  

N
E

O
A

S
S

ÍR
IO

  

(c
. 
9
3
4
-6

0
9
) 

755-745 Assur-nirari V 

745-727 Tiglath-pileser III 

727-722 Shalmaneser V 

722-705 Sargão II 

705-681 Senaqueribe 

681-669 Esarhaddon 

669-631 Assurbanipal 

631-627 Assur-etil-ilani 

627 Sin-shumu-lishir 

627-612 Sin-shar-iskhun 

612-609 Assur-uballit II 

 

 

 

 

 

  



    21 

INTRODUÇÃO – GUERRA ORDÁLICA NO IMPÉRIO NEOASSÍRIO 

 

O estudo da História Militar está na origem mesma da História, seja como gênero 

literário antigo ou como objeto historiográfico. Desde Heródoto e Tucídides, a guerra é um 

assunto caro aos historiadores. A literatura grega e latina, inclusive, possui diversas 

manifestações da interligação entre História e Guerra, pois a guerra e a vida militar 

fornecerem elementos nevrálgicos para a compreensão da vida em sociedade.  

E como a história se ocupa de estudar os homens e as sociedades que se formaram 

inseridos em recortes de espaço e tempo, o estudo da guerra em diversos e distintos contextos 

espaço-temporais tornou-se significativo à escrita da Historia. Aliás, a renovação da disciplina 

histórica propiciada pelos Annales acabou por fornecer novas abordagens aos estudos sobre a 

guerra que, nas últimas décadas, passaram a serem ocupadas por novos temas, ênfases e 

abordagens. Em grande medida, o foco dos estudos passou a abranger os diversos aspectos 

que compuseram a malha multifacetada e dinâmica que envolveu os conflitos militares, tanto 

no passado quanto no presente.  

Na esteira desta virada historiográfica, a História Militar do Mundo Antigo tem 

produzido uma quantidade significativa de estudos, em uma diversidade relevante de 

perspectivas. No horizonte destas preocupações pretendemos estabelecer um debate 

historiográfico acerca da condição da guerra e, em correspondência, do papel do soberano 

assírio durante o Período Neoassírio (884–727 a.C.). Por conta disso, entendemos a guerra na 

Assíria como uma luta contra as forças do mal, uma experiência ordálica que contribuiria para 

manter o Equilíbrio Cósmico e a autonomia imperial. 

No Brasil, há pouco mais de uma década que a temática acerca da guerra na 

Assíria passou a ser objeto da preocupação dos pesquisadores que, embora numericamente 

discretos, tem tido importantes produções, sobretudo a partir de São Paulo, do Rio de Janeiro 

e do Rio Grande do Sul. Em um dos primeiros trabalhos acerca da guerra, os assírios são 

apresentados como um povo de origem semita que praticava o pastoreio na Mesopotâmia 

Setentrional e, posteriormente, organizou-se em uma sociedade militarizada e expansionista 

que, através da sua máquina de guerra poderosa e bem equipada, fundou um vasto império à 

medida que tratava os povos vencidos com extrema violência e crueldade, por meio de 

empalamento, tortura, mutilação e deportação. Deste modo, os assírios são construídos como 



    22 

um povo de guerreiros cruéis e brutais que não demonstravam qualquer sentimento humano, 

provocando terror e medo em todo o Oriente Próximo (ROSSI, 2008, p. 43). Esta abordagem 

acerca dos assírios é feita majoritariamente ancorada no discurso hebraico que, apesar da 

grande importância que possui para os estudos da Antiguidade, é um discurso de alteridade. 

Enquanto tal, esse discurso é portador de limitações historiográficas que devem ser levadas 

em conta por parte do historiador quando da sua utilização como fontes históricas.  

Acreditamos que todo e qualquer objeto que seja tomado como parte da operação 

historiográfica deva atender aos pressupostos contextuais aos quais esteve inserido, no cerne 

do universo cultural que integrou. Optamos, com isso, por priorizar a relação entre realeza e 

religião, mediante a análise dos mecanismos que compõem o exercício da mîsharum, a justiça 

do soberano, que deve simplesmente garantir as condições para o predomínio da kittum, da 

ordem cósmica. Por meio do exercício destas prerrogativas vinculadas diretamente à realeza, 

o soberano garantia a manutenção do equilíbrio cósmico estabelecido pelas divindades, 

convertendo-se em encarnação terrena da ordem cósmica, mantendo-a e a restaurando quando 

fosse necessário (REDE, 2009a; REDE 2009b).  

No exercício de suas atribuições, o rei exercia a função principal de o 

representante terreno dos deuses, sendo o defensor de seu povo e de seu país dos ataques 

inimigos (REDE, 2009a; REDE 2009b). Diante disso, a guerra era não só vivenciada como 

parte do comportamento civilizado, tal como era tomado como veículo de manutenção da 

Ordem e instrumento de regulação do Equilíbrio Cósmico assírio.   

Entretanto, algumas abordagens entendem a guerra na Assíria como um 

instrumento ideológico e propagandístico do Império militarizado (SANTOS, 2013; 

POZZER, 2012; POZZER, 2011; POZZER, 2010). Esses trabalhos utilizaram documentos 

iconográficos como fontes históricas e arqueológicas acerca da Assíria, analisando os relevos 

parietais esculpidos nos reinados de Senaqueribe e de Assurbanipal, pautando-se no método 

iconográfico panofskiano
4
, um arcabouço metodológico de significativa importância para os 

estudos da História da Arte. O estudo iconográfico surge como mais um instrumental no 

esforço historiográfico de pensar novas abordagens e novas perspectivas, sendo capaz de 

produzir conhecimento a partir de registros visuais, desde que seja levado em conta o contexto 

de produção no qual estiveram inseridas as fontes visuais da Antiguidade. 

                                                           
4
 Método de análise iconográfica sistematizado em três etapas: descrição iconográfica, análise iconográfica e 

descrição iconológica (PANÓFSKI, 2007).  
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Esses trabalhos abriram a perspectiva de tratar a arte assíria como instrumento de 

legitimação e de normatização do poder através de imagens e inscrições que visavam 

pretensamente retratar a barbárie e a violência, de modo que os relevos funcionariam como 

uma forma de propaganda do terror com finalidade política, na medida em que as violências 

eram geradas pelo exercício do poder (SANTOS, 2013, p. 268).  

Em virtude de considerarmos que o conceito de propaganda não se enquadra bem 

à realidade assíria, optamos por tratar as representações contidas nos relevos neoassírios na 

tentativa de uma máxima aproximação ao contexto de produção histórico-cultural destes 

objetos, propondo que as numerosas cenas de batalhas funcionaram como instrumento de 

manutenção da Ordem imperial e do Equilíbrio Cósmico. Para tanto, pretendemos estabelecer 

o diálogo entre história, arqueologia, arte e arquitetura, em um processo de construção 

histórico-conceitual que deve levar em conta a análise do esquema decorativo das Salas do 

Trono neoassírias (TAKLA, 2008a; TAKLA, 2008b). 

Em termos teóricos, o conjunto dos elementos que compõem a cultura – política, 

religião, aspectos militares e simbólicos – podem ser encarados como um sistema (VON 

BERTANLANFFY, 2012; DEMO, 2012) aberto, organizado para assegurar a permanência e 

conservação da Ordem e do Equilíbrio Cósmico, de modo que o uso de representações 

sociais (JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2012) formuladas e veiculadas nas paredes dos 

palácios imperiais atuava como elemento simbólico que permitiu manter a estrutura sistêmica 

imperial em um patamar de equilíbrio e ordenamento, sendo a própria estrutura arquitetônica 

dos palácios um elemento retroalimentador do sistema e, por fim, depositário das 

prerrogativas imperiais neoassírias.  

 

Para que possamos demonstrar que a guerra ordálica funcionou como instrumento 

de manutenção do Equilíbrio Cósmico neoassírio, estruturaremos o texto em quatro capítulos. 

No Capítulo 1, abordamos a viabilidade da ideia de Cultura de Guerra na Assíria, perfazendo 

sua história, do IIº milênio a.C. ao início da segunda metade do Iº milênio a.C. Em um 

contexto histórico e geográfico preciso, a guerra foi um mecanismo que assegurou a 

construção e consolidação de uma posição política proeminente à Assíria, o que garantiu o 

domínio das rotas de comércio e, a partir daí, a aquisição de recursos necessária para o 

desenvolvimento de grandes obras arquitetônicas e do programa escultórico que decoraram os 

palácios imperiais. 
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O Capítulo 2 é dedicado à discussão acerca do espaço arquitetônico dos palácios 

imperiais, analisando-os de modo a podermos demarcar a forma como se deu a formação de 

sentido em construções não-verbais (RAPOPORT, 1990). Partindo das conjunturas históricas 

e geográficas, procuramos entender as motivações que levaram os reis assírios a 

(co)ordenarem a construção de palácios imperiais, avaliando a função que as Salas do Trono 

desempenham no interior da estrutura arquitetônica imperial e, por fim, a qual propósito 

atendeu a confecção e fixação dos relevos neoassírios em suas paredes palacianas, 

demarcando quando possível o estabelecimento das relações que os homens travaram com os 

ambientes. 

Uma vez esculpidos, os relevos neoassírios precisavam ser compreendidos. Em 

virtude disso, o Capítulo 3 lança mão da teoria da imagem (MITCHELL, 2009) e da teoria 

das representações sociais (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001) para estabelecer o método 

analítico das fontes iconográficas (MENESES, 2003; BÉRARD, 1983) coletadas, organizadas 

e dispostas no Catálogo Documental. Privilegiando a materialidade das representações visuais 

e seu respectivo contexto de produção durante a análise iconográfica, estabelecemos como 

arcabouço de leitura das narrativas visuais a classificação dos objetos materiais a partir de 

Grupos Narrativos, Categorias Narrativas e Tipologias Narrativas. A partir delas, é possível 

demarcar os sentidos acionados pelas representações visuais vinculadas às estruturas 

arquitetônicas dos palácios imperiais neoassírios.  

A continuidade da análise do Catálogo Documental no Capítulo 4 possibilita 

ainda o agrupamento metodológico das representações visuais a partir da significação precisa 

que fornecem, possibilitando demarcá-las em Unidades Episódicas que asseguram o 

entendimento do poder destas imagens como imagens do poder. Os relevos neoassírios atuam, 

a partir daí, como a materialização de funções narrativas que evocam acontecimentos que 

interessavam ser registrados. A significação de tais elementos emerge, por extensão, da 

interação social que o faz existir e, também, na relação que os homens firmam com o 

ambiente vinculado às representações visuais. Em outros termos: os relevos esculpidos nas 

paredes das Salas do Trono dos palácios imperiais neoassírios atuaram como propriedades de 

estímulo do ambiente, tendo sua confecção coordenada diretamente pelo rei que pretendeu 

representar cenas de cunho político-militar e religioso dentro de um contexto histórico e 

escultórico que possibilitasse à audiência decodificar os instrumentos que o Império utilizava 

para manter a Ordem e conservar o Equilíbrio Cósmico. 
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Em suma, a estruturação do Império Neoassírio a partir da relação de 

interdependência manifesta entre Guerra, Soberania, Ordem e Equilíbrio Cósmico se tornou 

o elemento estruturante para a concepção da realeza assíria. Partindo de influências advindas 

dos mitos cosmogônicos mesopotâmicos, o exercício da realeza pretendeu atender a uma série 

de aspectos que foram, simultaneamente, políticos, econômicos, religiosos, militares e sociais. 

Através de todos eles, perpassava a necessidade de manutenção da Ordem e do Equilíbrio 

Cósmico Neoassírio. Para tanto, estruturou-se um Sistema Imperial que fez da representação 

da Guerra Ordálica um dos elementos mais significativos dentre os mecanismos de regulação 

e conservação sistêmica que a política imperial neoassíria fez uso.  

Por fim, acreditamos que um estudo que se pauta na análise dos relevos 

neoassírios pode romper com limitações historiográficas proporcionadas pelas tradições 

deuteronomística e Clássica, e com as distorções provocadas por experiências políticas 

europeias do século XX. Em virtude disso, temos a convicção que podemos contribuir para a 

produção de conhecimento acerca do pensamento mesopotâmico, imprescindível à 

reconstrução de elementos históricos e artísticos da sociedade Assíria, a revalorizando e 

colaborando para reconstituir a dignidade do patrimônio cultural assírio que se encontra 

sujeito às ameaças de degradação do tempo e, sobretudo, do homem. 
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CAPÍTULO 1 – GUERRA E PAZ, RELIGIÃO E IMPERIALISMO:  

ALGUMAS PÁGINAS DA HISTÓRIA DO IMPÉRIO NEOASSÍRIO 

 

1.1. O FENÔMENO DA GUERRA NA ASSÍRIA: QUESTÕES PRELIMINARES  

A imagem da Assíria
5
 como uma “máquina de guerra” foi construída, difundida e 

popularizada nas páginas da História, sendo a associação entre o Império Neoassírio
6
 e a 

guerra uma das mais sólidas articulações elaborada pela historiografia. O fenômeno da guerra 

na Assíria é tão marcante que chega (quase) a atingir o patamar de qualificador étnico deste 

povo. 

Desde as primeiras descobertas de Paul-Émile Botta e Austen Henry Layard, ao 

longo do século XIX, o Ocidente foi munido de artefatos e histórias provenientes das 

civilizações mesopotâmicas e, particularmente, da Assíria. Na reconstrução desse passado que 

estava sendo gradualmente escavado, emergiram dois conjuntos de fontes com significativa 

contribuição para a formação da imagem negativa da Assíria: a) os autores Clássicos, 

sobretudo gregos, que formularam variadas abordagens, muitas delas sob rótulos imprecisos e 

portadoras da interpenetração de elementos babilônios e assírios; e, b) a tradição 

historiográfica deuteronomística que esteve assentada em uma narrativa “nacional” metafórica 

portadora de um forte julgamento negativo acerca dos projetos políticos do Reino de Judá em 

contraposição ao inimigo vindo do norte, a Assíria.  

A narrativa deuteronomística indiscutivelmente reverberou no tempo. Fales (2010, 

p. 28) descreve que os primeiros viajantes europeus que afluíram para o norte da 

Mesopotâmia se depararam com províncias pobres e abandonadas (agrícola e industrialmente) 

no interior da dominação do Império Otomano, o que acabou sendo associado a um sinal 

evidente e atual das punições divinas aos males afligidos pelos reis assírios na Antiguidade. 

Isto resulta de uma memória coletiva acerca da Assíria como lugar, nas palavras de Bohrer 

(2006 apud. FALES, 2010, p. 28), da “vergonha do pecado, da violência e da transgressão”. 

Somados, estes elementos forjaram a Assíria como o primeiro “Outro” da História (FALES, 

                                                           
5
 A autodesignação Assíria é utilizada a partir do século XIV a.C., quando a expressão “mat Aššur” (“terra de 

Assur”) fora empregada para se referir à cidade de Assur (também dita Qala’at Sherqat, localizada ao norte da 

moderna Tikrit), homônima ao deus-tutelar que residia no templo principal da cidade (RADNER, 2014, p. 101).    
6
 Império Neoassírio é a designação moderna utilizada para descrever o reino da Assíria entre os séculos IX e 

VII a.C., que constitui a fase final da longa história desse Estado que controlou o coração da região situada ao 

norte do Iraque moderno, governando direta ou indiretamente boa parte dos territórios conquistados no Oriente 

Médio (RADNER, 2014, p. 101).    
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2010, p. 28). Os discursos de alteridade contribuíram para a produção de interpretações 

descontextualizadas e análises equivocadas ou mesmo tendenciosas. 

As descobertas arqueológicas de Botta e Layard aqueceram o clima de rivalidade 

científica, o qual era revestido por nacionalismos franceses e ingleses, respectivamente. As 

escavações das três capitais neoassírias – Calá, Dur Sharrukin e Nínive – por expedições 

arqueológicas francesas e inglesas proporcionou a entrada de uma quantidade massiva de 

objetos assírios nos acervos de museus nacionais europeus, causando um enorme fascínio 

popular. A grande força impressiva dos motivos iconográficos dos relevos neoassírios passou 

a circular no imaginário de toda a Europa e, posteriormente, de outras partes do mundo. 

Entretanto, como apontou Fales (2010, p. 40-44), é difícil demarcar em que momento o 

entusiasmo e o reconhecimento artístico-cultural da grandeza do Império Neoassírio se 

transformou em um julgamento crítico, com ênfase na “agressividade belicosa” e na 

“violência desumana” desse povo. Essas características foram recorrentes nas primeiras 

décadas dos estudos em Assiriologia.  

Um elemento que pode ter contribuído para essa alteração é a decifração das 

inscrições dos reis assírios, as quais passaram a ser frequentes em publicações científicas a 

partir do início do século XX. Associadas aos baixos-relevos das Salas do Trono, essas 

inscrições apresentavam “os sentimentos que inspiravam as conquistas brutais e os triunfos 

majestosamente celebrados”. Isto levou os historiadores ocidentais a associarem a Assíria 

Antiga a uma série de modelos e antecedentes do Império Otomano (FALES, 2010, p. 44): o 

passado foi revestido com roupagens do presente que, por sua vez, foi associado a 

reminiscências do passado geograficamente compartilhado. Daí advém a dupla construção de 

discursos de alteridade que, no presente, associou o Império Otomano ao passado assírio, 

particularmente no que concerne aos aspectos negativos do “despotismo”, da escravidão em 

massa, da economia centralizada, da magia, da estagnação, da sensualidade e da crueldade 

sádica (LIVERANI, 2005, p. 225-226).  

Outro aspecto que contribuiu para a construção negativa do aspecto militar na 

história assíria foi o impacto considerável evocado pelo espírito próximo à Primeira Guerra 

Mundial, com seu desfile de atrocidades e um teatro requintado de operações militares que 

foram tão ocidentais quanto orientais. No entanto, a opinião pública associou a política de 

deportação praticada pelos turcos contra os armênios – novamente em virtude da coincidência 

geográfica – como uma “caminhada da morte” similar àquela praticada pelos assírios contra 
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seus inimigos na Antiguidade. Com isso, os métodos utilizados pelos assírios para tentar 

impor a Ordem em um mundo caótico em estágio de conflito perpétuo acabou por perpetuar 

uma imagem negativa da Assíria no Período Entre Guerras, o que acabou por prejudicar 

demasiadamente a produção científica e imprimiu uma espécie de “silêncio” acadêmico à 

Assíria (FALES, 2010, p. 45-46). 

Mediante os horrores provocados de lado a lado ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, instaurou-se o desejo de reconstruir um mundo de paz, no qual não mais havia 

justificação para uma reabilitação da “política aos moldes assírios” (FALES, 2010, p. 46). 

Abriu-se, pois, o precedente para julgamentos mais contextualizados acerca da política militar 

assíria, segundo lógicas da época de sua radicalização e violência (FRAHM, 2006, p. 86-87). 

Na proposição de qualificar “justificativas” para suas ações, os assírios gradualmente foram 

reabilitados e, mediante a temperança de julgamentos negativos que habitualmente portavam, 

a agressividade militar passou a ser entendida como respostas às necessidades estratégicas 

particulares (VON SODEN, 1963) ou a uma crueldade de mesma ordem àquela praticada 

pelas populações vizinhas (SAGGS, 1963). Daí, a imagem até então oficial da agressividade 

bélica passou a ser contraposta a investigações sistemáticas das estruturas e da organização 

militar assíria, o que acabou modificando radicalmente a perspectiva das pesquisas (FALES, 

2010, p. 48). 

Com a mudança de perspectiva nos estudos em Assiriologia, surgiram análises 

como as de Grayson (1995, p. 959), que afirmaram ser o militarismo parte integrante de uma 

política de dominação dos territórios conquistados pelos assírios. Grayson (1997, p. 230) 

também afirmou que a sociedade assíria era dominada por homens, e fundamentalmente 

militarista, o que imprimia a obrigatoriedade de realizar o serviço militar tão logo fosse 

requisitado pelo rei, o que teve como consequência última a formação de uma estrutura social 

essencialmente assentada sobre a base militar. Quando colocada sobre o prisma ocidental 

moderno, a sociedade assíria aparecia como rigorosa e cruel, uma vez que seus 

homens/soldados eram forjados nas duras ações perpetradas no campo de batalha. Havia a 

necessidade, portanto, de enquadrar e conciliar as imagens acerca da sociedade assíria e de 

seu aspecto propriamente militar.  

Para isso, contribuíram as análises de inscrições textuais de documentos assírios, 

nos quais foi possível constatar que a política diplomática da Assíria englobava, dentre outros 

aspectos, uma prática de concessões aos povos dominados mediante vantagens econômicas, e 
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isso garantiria a instituição de uma “paz imperial” sobre os territórios dominados. Acrescenta-

se a isso, a criação de infraestruturas imperiais, como centros militares e administrativos; e a 

exploração de recursos naturais, além do fomento à produção agrícola. O imperialismo assírio 

converteu-se, nesse sentido, na realização de uma ação político-econômica e militar que tinha 

como objetivo a implementação progressiva e pacífica da dominação das regiões submetidas 

ao jugo do Império (FALES, 2010, p. 52). 

Diante da dinâmica imperial assíria, cabe o questionamento: a natureza do Estado 

assírio poderia ser definida como militarista ou não? Procurando responder essa questão, 

Fuchs (2005, p. 35-60 apud. FALES, 2010, p. 53) estabeleceu quatro critérios 

caracterizadores de estados militaristas: a) a vontade de fazer guerra, apoiada em uma 

ideologia; b) a mobilização de parte significativa do contingente populacional como força de 

guerra; c) a utilização a longo prazo dos principais meios de organização do Estado para a 

guerra; e d) a manutenção do “estado de graça” em decorrência dos sucessos militares. 

Embora responda bem a esses critérios, o Estado assírio não pode ser racionalizado como uma 

instituição exclusivamente estruturada na dimensão militar. 

Antes de pensar que o Império Neoassírio utilizou a guerra como a primeira forma 

de resolução de diferenças políticas entre os Estados, é preferível considerar que a grande 

complexidade do imperialismo assírio relacionou e interpenetrou o aspecto religioso às 

dimensões e prerrogativas militares, sendo o exercício da violência e da crueldade entendido 

como modalidades particulares no desenvolvimento de ações guerreiras, as quais estavam 

integradas a estruturas complexas de decisões políticas (FALES, 2010, p. 54).  

É importante frisar que entendemos a guerra como uma disputa armada que 

resulta de implicações culturalmente determinadas entre duas ou mais unidades políticas 

autônomas, em maior ou menor grau, capazes de fazer uso de força militar relativamente 

organizada. E, assim, a guerra pode ser levada a cabo como meio de defesa cultural de um 

determinado grupo, como meio de salvaguardar um sistema religioso, como instrumento de 

exercício “nacionalista”, dentre outros aspectos. Desse modo, a guerra pode constituir-se 

como uma reação cultural complexa das manifestações coletivas dos sentimentos e dos 

valores deste grupo. As ações violentas individuais ou organizadas coletivamente não 

resultam, portanto, de um estado mental determinado organicamente ou da necessidade 

biológica de produzir guerras, mas de imperativos puramente convencionais, tradicionais ou 

ideológicos. Estando submetidos a normas de conduta, à ética, às técnicas e à lei, podemos 
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demarcar as atitudes hostis, os atos de violência e a guerra como sendo produzidos 

culturalmente (MALINOWSKI, 1941, p. 119-126), no interior de um conjunto social 

organizado para tais fins. 

E diante da impossibilidade de um só Estado obter uma vitória completa, qualquer 

Estado é impelido a desenvolver mecanismos capazes de assegurar a autonomia do grupo sob 

a égide de um governo administrativo comum, subjugando outrem, de modo que a 

militarização da sociedade torna-se elemento fundamental à sua sobrevivência. É através de 

uma maquinaria militar e um sistema de guerra organizado que surgem, portanto, as guerras 

construtivas: exercício continuado da guerra, com as finalidades de manter a autonomia de 

um grupo local administrativa e culturalmente homogêneo e garantir a soberania do Estado 

que controla a maquinaria militar. Por conseguinte, o exercício da guerra pode levar um 

Estado a estender gradualmente seu controle político por intermédio da submissão de seus 

vizinhos, sendo o exercício da conquista compreendido como um significativo instrumento de 

difusão de todas as atividades culturais de uma nação beligerante que demonstra sua 

eficiência como um Estado organizado para o usufruto completo e efetivo do exercício da 

guerra, quando comparado a um Estado organizado assentado sobre a base da paz 

(MALINOWSKI, 1941, p. 139-148). 

Vale ressaltar também que o fenômeno da guerra nas sociedades orientais antigas 

foi diverso e variável, sujeito a conjunturas geográficas particulares, com povos distintos e 

suas prerrogativas, métodos e finalidades específicas expressas através de códigos sociais e 

culturais precisos, mesmo que tenham apresentado traços em comum (NADALI, 2015, p. 41). 

As guerras foram – e são! – produto de conjunturas históricas próprias que não devem ser 

deslocadas de seu contexto. E para uma maior compreensão do fenômeno e da complexidade 

da guerra na sociedade que tomou forma na Assíria devemos perpetrar um estudo assentado 

na combinação de todos os dados à disposição, de modo que abarquem todos os aspectos que 

englobam a prática do combate (NADALI & VERDERAME, 2014, p. 533-566 apud. 

NADALI, 2015, p. 43).  

Portanto, tanto imagens quanto palavras de guerra devem ser necessariamente 

contextualizadas no espaço e no tempo para que se possa analisar e interpretar corretamente 

as fontes e, consequentemente, as sociedades que as produziram (NADALI, 2015, p. 44).  
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1.2.  A EDIFICAÇÃO DO IMPÉRIO NEOASSÍRIO NO CAMPO DE BATALHA 

A guerra e a violência foram expressões emblemáticas de poder na Mesopotâmia, 

com presença exponencial em monumentos e inscrições celebrativas, comemorativas e 

narrativas. O registro dos eventos bélicos teria por finalidade a exaltação da supremacia e da 

vitória militar, o que demarca uma forte ligação entre o fenômeno da guerra e o conceito de 

realeza (NADALI, 2015, p. 40-41). A primazia desta articulação é de suma importância para a 

compreensão da história assíria.  

Um dos meios documentais mais eficientes de se efetivar tal registro foi a 

confecção de baixos-relevos fixados às paredes de palácios imperiais, que teriam funcionado 

basicamente como “arquivos comemorativos reais para as gerações vindouras” (FUCHS, 

2011, p. 381). Esses registros foram meios de expressões materiais que atendiam à premissa 

de serem suportes capazes de garantir a perenidade da mensagem que veiculavam por meio de 

uma sequência contínua de representações que, a partir do Período Médio Assírio (c. 1363-

934 a.C.), constituíram uma narrativa que celebrava diversos aspectos que permeavam a ação 

da realeza (FALES, 2010, p. 58-62).  

Embora a guerra constitua-se como um elemento fundamental para a compreensão 

da sociedade assíria, não devemos polarizar a discussão na plausibilidade de uma Cultura de 

Guerra ou de um Culto da Guerra. Antes, devemos inserir as imagens da guerra em seu 

contexto preciso para que, assim, possamos compreender o significado desempenhado pela 

guerra nas sociedades antigas, sobretudo na Assíria. Para tanto, faremos um breve percurso 

pelas principais páginas da História da Assíria, a partir das contribuições de Takla (2008a), 

Roux (1987) e Kramer (1980).  

Os primeiros registros da história assíria relatam a presença de reis “que viviam 

em tendas”
7
 ao longo do Período Paleoassírio (c. 2000-1800 a.C.). Com Shamshi-Adad (c. 

1812-1780 a.C.), os amoritas passaram a controlar as cidades e tribos de Djezireh – mais 

precisamente, Ekallatum, Assur, Nínive, Kurdistão e Mari. Com a dominação amorita de 

grande parte da Mesopotâmia Setentrional que fora inaugurado o Período Assírio Antigo (c. 

                                                           
7
 A referência à habitação em tendas indica que esses reis eram, possivelmente, chefes tribais que acamparam 

nos arredores de Assur, dando a impressão de terem se apoderado da cidade durante o Período Acadiano. 
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1812-1363 a.C.), no qual foi possível Shamshi-Adad adotar o título de shar kishshati
8
 

(PARKER, 2012, p. 127; ROUX, 1987, p. 205-207). 

Após o domínio amorita, os assírios se submeteram a laços de dependência 

estrangeira à cidade de Eshnunna. Quando Eshnunna foi conquistada pela Babilônia, a Assíria 

passou ao domínio nominal babilônico. Posteriormente os assírios estiveram submetidos ao 

poderio hurrita
9
, que se manteve consolidado por mais de um século, ao qual a Assíria 

conservou-se vassala. Com o avanço do império hitita para além da Anatólia, Assuruballit 

(c.1363-1328) conseguiu reunir condições favoráveis para comandar a Assíria numa guerra de 

independência (TAKLA, 2008a, p. 60; KRAMER, 1980, p. 55-56), inaugurando o Período 

Médio Assírio (c. 1363-934 a.C.), que marcou o nascimento da estrutura política imperial na 

Assíria (PARKER, 2012, p. 127). 

Sob os reinados de Adad-Nirari I (c. 1305-1274 a.C.), de Shalmaneser I (c. 1274-

1244 a.C.) e de Tukulti-Ninurta I (c. 1243-1207 a.C.), a Assíria vivenciou um período de 

rápida extensão territorial, emergindo como uma potência na geopolítica da região, mediante 

a crescente força econômico-militar, a estabilidade política e a conjuntura internacional 

favorável. Mesmo efêmero, o Império do século XIII a.C. criou as bases para a ascensão 

assíria do século IX a.C. Antes disso, a Assíria teve um novo período de fortalecimento e 

expansão, fazendo uso de uma política de conquista territorial: Tiglath-pileser I (c. 1115-1076 

a.C.) foi o primeiro monarca que empreendeu campanhas militares com o intento de promover 

a manutenção e expansão do território assírio, tendo conquistado até a Fenícia – embora, após 

a morte do rei, a Assíria tenha sofrido invasões de tribos aramaicas e insurgentes dos montes 

Zagros (TAKLA, 2008a, p. 61; KRAMER, 1980, p. 56). 

Na segunda metade do século X a.C., a Assíria havia perdido possessões a oeste 

do Tigre; as grandes rotas de comércio que atravessavam Djezireh, Taurus e os Zagros 

estavam sob controle de tribos aramaicas, além de sofrer a ameaça real dos Povos das 

Montanhas. Entretanto, a falta de unidade dos inimigos salvou a Assíria da destruição: embora 

a situação econômica fosse precária, a Assíria se mantinha um nação compacta e sólida; as 

cidades continuavam livres; soldados treinados ao longo de anos de constantes batalhas, 

                                                           
8
 Titularia que indicava o soberano enquanto ‘rei do universo’, reforçando sua supremacia política. Além disso, 

indica a conotação de eleição divina do rei para o exercício da realeza, o que não implicava que o rei possuía 

caráter divino (FRANKFORT, 1988, p. 249-250). 
9
 Povo que estabeleceu o Estado de Mitani. Tradicionalmente belicosos, seu poderio militar esteve assentado na 

utilização de carros de combate com tração de cavalos. Nisso, não se pode descartar a possibilidade de uma 

herança militar dos hurritas aos assírios.  
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carros de combate, cavalos e armas constituíam um forte elemento defensivo; e, além disso, a 

linha dinástica dos soberanos mantinha-se inalterada (TAKLA, 2008a, p. 62-63; ROUX, 

1987, p. 307). 

Nessa conjuntura, Assur-Dan II (c. 934-912 a.C.) fundou o Império Neoassírio (c. 

934-609): campanhas militares foram mantidas em regime regular, dirigidas ao norte, 

nordeste e noroeste, sobretudo contra os arameus, retomando territórios anteriormente 

perdidos e repatriando pessoas que haviam fugido da Assíria. Adad-Nirari II (c. 912-891 a.C.) 

reteve as pressões dos povos arameus e dos Zagros, dando início ao período de reafirmação 

do território garantido por conquistas territoriais asseguradas por campanhas direcionadas ao 

oeste até o rio Balikh, ao sul até o Médio Eufrates, ao norte até os arredores do Lago Van e a 

leste até os montes Zagros, dirigidas contra Naïri, Khabkhu, Babilônia e Arameus. Tais 

guerras teriam assumido o caráter de libertação nacional, sob o comando dos reis assírios. O 

rei Tukulti-ninurta II (c. 891-884 a.C.) deu prosseguimento ao empreendimento de 

reafirmação territorial e, ao invés de conquistar novas terras, enviou tropas do seu exército 

para as terras conquistadas por seus predecessores, garantindo a posse e afirmando uma 

posição política de proeminência que rivalizava com os arameus e demais vizinhos (TAKLA, 

2008a, p. 63- 64; ROUX, 1987, p. 308-309; KRAMER, 1980, p. 57). 

Assurnasirpal II (c. 884 – 859 a.C.) foi o primeiro grande monarca neoassírio, 

forjando um poderoso e imponente Império (ver Imagem 02). Durante seu reinado, manteve a 

prática regular de campanhas militares: lançou três campanhas a leste, contra a região de 

Zamua, nos Zagros; dirigiu mais três campanhas a norte, nordeste e noroeste, contra as 

regiões de Khabkhu, Naïri e Urartu, saqueando, destruindo e conquistando cidades e delas 

recebendo tributos; empreendeu outras quatro campanhas a oeste, contra Bit-Adini, cruzando 

Carchemish até conquistar a Fenícia, recebendo tributos, mantimentos, equipamentos, tropas e 

reféns; coordenou campanhas para o sul, na região dos rios Khabur e Médio Eufrates, 

recebendo tributos e pouca ou nenhuma resistência. Porém, o soberano não aumentou o 

domínio do deus Assur, mas o protegeu fundando cidades e fortalezas bem guarnecidas 

(TAKLA, 2008a, p. 64-67; ROUX, 1987, p. 313-314): o plano de Assurnasirpal II era 

restabelecer a soberania da realeza sobre as terras que, outrora, haviam pertencido à Assíria 

(TAKLA, 2008a, p. 72). 
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Imagem 02: Império Neoassírio (c. 860 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 375 apud. TAKLA, 2008a, p. 73. 

 

O empreendimento de campanhas militares como recurso de Estado para o 

reestabelecimento da soberania política e territorial foi empregado com grande recorrência, 

sendo observável por meio dos diversos registros de guerra confeccionados e afixados nas 

paredes dos palácios imperiais. Em uma das campanhas contra Urartu
10

 (ver Imagem 03), por 

exemplo, é possível identificar soldados assírios empenhados em derrotar a cidade inimiga de 

Nirbu: um oficial assírio domina o centro do relevo, munido de arco e flecha a partir de um 

carro de combate tracionado por um trio de cavalos ricamente ornado, atacando soldados 

inimigos acuados, suplicantes, ineficazes, iminentemente derrotados no campo de batalha. O 

registro da decapitação de soldados inimigos, inclusive, funciona como uma afirmação 

simbólica da derrota aos opositores do exército assírio, do rei que os comanda, e do deus 

Assur que os abençoa nas vitórias no campo de batalha.  

                                                           
10

 Ver sequência narrativa do evento no Catálogo Documental (ANA2.20, ANA2.18, ANA2.16 e ANA2.14).  
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Imagem 03: Relevo 8a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.14). 

 

Assim como Assurnasirpal II, Shalmaneser III (c. 859-824 a.C.) esteve 

constantemente em campo de batalha, dedicando-se a aproximadamente 34 campanhas 

militares com caráter de guerras de conquistas. Dirigiu campanhas a norte, contra o reino de 

Urartu, o qual foi varrido de oeste a leste pela atuação do exército assírio. Em seguida, voltou 

sua atenção para a expansão a oeste: traçou uma rota para chegar ao Mediterrâneo, embora 

tenha enfrentado a oposição de coalizões do oeste em Sam’al e em Alisir; lançou campanhas 

sucessivas à região do Eufrates até criar centros administrativos na província de Bit-Adini; 

direcionou campanhas ao Alto Tigre; enfrentou oposição da coalizão de Damasco ao desejo 

de expandir suas conquistas e centros administrativos nas dez campanhas que direcionou à 

região da Síria. Com as vitórias adquiridas, as sucessivas campanhas renderam tributos; 

cidades conquistadas, saqueadas e destruídas; Shalmaneser III também erigiu estelas em 

memória de seus feitos vitoriosos. Vale ressaltar, aliás, que essas campanhas parecem ter sido 

mais reflexos de ambições econômicas do que políticas (TAKLA, 2008a, p.73-78; ROUX, 

1987, p. 319-320). 

O fim do reinado de Shalmaneser III foi marcado por uma guerra civil que se 

instaurara com a revolta de Assur, Nínive, Arba’ilu (Erbil), Arrapha e outras 23 cidades, todas 

elas lideradas por Assur-dannin-apli, filho de Shalmaneser III. Coube a Shamshi-Adad a 

missão de dominar a revolta em nome de seu pai já envelhecido, Shalmaneser III, garantindo 

o direito de sucessão ao trono
11

. Diante da pacificação interna e do restabelecimento da ordem 

                                                           
11

 O exercício da realeza na Assíria estava restrito aos principais membros da família real estabelecida, 

efetivando uma linhagem dinástica que, no caso neoassírio, não sofreu grandes abalos. Assim, a linha de 

sucessão era legitimada pela própria linhagem patrilinear do rei: irmãos do rei, filhos primogênitos, filhos 
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imperial, Shamshi-Adad V (c. 824-811 a.C.) assumiu o trono e teve que lidar com a 

instabilidade remanescente entre o governo central e as províncias, iniciando um período de 

estagnação e de fraqueza, que durou quase um século. Além disso, o soberano teve que 

empreender campanhas contra inimigos externos, como o país de Naïri, o país de Manna e 

contra a Babilônia (TAKLA, 2008a, p. 79; ROUX, 1987, p. 323-325). 

Quando Shamshi-Adad V morreu, a Assíria foi governada pela rainha 

Sammuramat
12

, em nome de seu filho, Adad-nirâri III (c. 811-783 a.C.), que era muito jovem 

para assumir o trono. Quando assumiu o exercício do poder, Adad-nirâri III mostrou-se 

enérgico, empreendendo campanhas militares no Eufrates, na Síria, nas margens do 

Mediterrâneo, Taurus e noroeste iraniano. Buscou também impedir o crescimento urarteu, 

mas os resultados destas campanhas não foram duradouros (ROUX, 1987, p. 325-327).  

Shalmaneser IV (c. 783-773 a.C.) assumiu o trono, mas não se conservaram 

informações significativas sobre seu governo. O reinado de seu irmão, Assur-dân III (c. 773-

755 a.C.), também possui escassas informações, mas é possível apontar a existência de 

epidemias de peste e revoltas em Assur, Arrapha e Guzana. Já Assur-nirâri V (c. 755-745 

a.C.), se restringiu a ordenar a realização de expedições policiais, sendo que seu reinado se 

encerra em virtude de uma rebelião palaciana que leva Tiglath-Pileser III (c. 745-727 a.C.) ao 

trono da Assíria (ROUX, 1987, p. 327). 

Tiglath-pileser III restabeleceu a paz na Assíria. A partir daí, realizou a reforma da 

estrutura administrativa e burocrática imperial assíria, visando fortalecer a autoridade real e 

reduzir os poderes dos governadores, desenvolvendo um eficiente sistema de comunicação, 

ligando metrópole e províncias (RADNER, 2014, p. 105; TAKLA, 2008a, p. 79-80). 

No âmbito político, os estados subjugados eram destituídos de seus soberanos e 

transformados – em alguns casos específicos eram fragmentados – em províncias que eram 

confiadas a um governador
13

. As províncias eram divididas em qannu
14

, governadas pelos râb 

                                                                                                                                                                                     

segundogênitos, e descendentes das consortes do rei consistiam-se nos potenciais sucessores ao trono. A 

diversidade de possíveis sucessores poderia acarretar uma luta pelo poder. No entanto, o rei ainda em vida 

escolhia oficialmente seu sucessor, que ainda precisava ser sancionado pelos deuses, pois deveria demonstrar 

habilidade e comprometimento perante o projeto político e religioso do Império. Isto, como fim último, garantiu 

a estabilidade da linha dinástica (RADNER, 2010, p. 26-27.).  
12

 Possivelmente umas das rainhas de que fala Heródoto: a rainha Semíramis. A outra seria Nitócris (Niqî’a), a 

esposa de Senaqueribe e mãe de Esarhadon, que eventualmente teria exercido regência na Babilônia (ROUX, 

1987, p. 325-326). 
13

 Detinham poderes administrativos, militares, judiciários e financeiros, embora sob vigilância e intervenção do 

governo central. Estavam encarregados de recolherem os impostos e de enviá-los à capital, além de terem de 
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alâni
15

. Na impossibilidade de anexação de um estado, conservava-se o rei, que passava a 

estar sob o controle indireto do Império e, também, eram vigiados muito de perto pelos 

governadores das províncias vizinhas (ROUX, 1987, p. 330-331).  

Tiglath-pileser III também foi responsável por organizar e incrementar 

consideravelmente o poder do exército, convertendo-o em instrumento de conquistas militares 

de seus sucessores. A existência do exército permanente
16

 permitia a reunião de forças 

necessárias para levar a cabo operações policiais e campanhas militares de longa duração. O 

recrutamento massivo e ocasional de soldados em caso de urgência proporcionava a vantagem 

de ter tropas posicionadas para intervir imediatamente para aplacar revoltas locais e defender 

as fronteiras do Império de ataques de inimigos estrangeiros, porém obrigava a encurtar a 

duração de algumas campanhas para que os homens pudessem voltar ao trabalho nos campos 

(RADNER, 2014, p. 106-107; ROUX, 1987, p. 330-368).  

Embora numerosos combates militares tenham se dado em regiões montanhosas, a 

cavalaria e os carros de combate (ver Imagem 04) ganharam grande destaque no interior do 

exército. Inclusive, a elite dos combatentes servia na cavalaria ou nos carros de combate. A 

utilização de carros de combate consistiu uma inovação tecnológica de grande monta na 

especialização do aparato militar do exército assírio: a redução no número de raios das rodas 

dos carros – possível de ser constatada mediante a observação dos diversos registros contidos 

nos relevos neoassírios reunidos no Catálogo Documental – e o emprego de cavalos para a 

tração representou um ganho significativo na velocidade e agilidade dos veículos, o que 

garantiu posições mais vantajosas no campo de batalha, favorecendo a conquista das vitórias 

pretendidas pelo Império. 

 

                                                                                                                                                                                     

manter a ordem, supervisionar a execução de obras públicas e recrutar as tropas que comporiam as forças do 

exército da sua província (ROUX, 1987, p. 331). 
14

 Forma de organização interna da província em distritos. 
15

 Responsáveis pela administração dos distritos das províncias, “chefes das cidadelas”.  
16

 O exército de Tiglath-Pileser III era composto por três categorias básicas:  

a) Kisir Sharrûti – Termo que pode ser traduzido como “Laço da Realeza”, que designa o exército 

profissional permanente composto por contingentes recrutados e aquartelados em todas as províncias 

periféricas, incluindo um considerável contingente de mercenários estrangeiros (arameus, medos, cimérios, 

árabes, elamitas), os itu. A Guarda Real era composta por unidades deste exército. 

b) Sabê Sharri – Termo que pode ser traduzido como “Soldados do Rei”. Eram homens jovens, recrutados em 

todo o Império, que exerciam o serviço militar como forma de pagamento do ilku – imposto que deveria ser 

pago através de prestação de serviços ao Estado. Recebiam a alimentação diária e aguardavam em suas 

casas ou campos o recrutamento para a guerra. 

c) Sha Kutalli – Termo que pode ser traduzido como “Soldados Reservistas”. Eram homens jovens, adquiridos 

por meio do recrutamento massivo das populações de várias regiões do Império em casos de extrema 

necessidade para cobrir as baixas sofridas (ROUX, 1987, p. 367-368). 
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Imagem 04: Detalhe. Relevo do Palácio Central de Tiglath-pileser III, em Calá. 

Datação: 730-727 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (TGP3.05). 

 

Por outro lado, a infantaria – predominantemente composta por arameus – se 

dividia em pesada (lanceiros e arqueiros) e leve (fundeiros e arqueiros): os arqueiros e os 

fundeiros não carregavam escudos, e eram a vanguarda da coluna em marcha, guiando-a; os 

demais soldados portavam espada para a luta corpo a corpo; enquanto os oficiais carregavam 

uma maça de combate, um símbolo do exercício de autoridade (ROUX, 1987, p. 331-370). 

Diante disso, as guerras de Tiglath-Pileser III deixaram de serem campanhas 

destinadas a pilhagens e passaram a ser empreendimentos de conquistas duradouras (ver 

Imagem 05). Nisso, o rei empreendeu derrotas aos inimigos em uma campanha direcionada ao 

sul, aliviando a pressão aramaica sobre os babilônicos; em campanhas contra a Síria e a 

Fenícia; em campanhas direcionadas a leste, em parte dos Zagros e contra o platô iraniano, 

atacando posteriormente o reino de Urartu (TAKLA, 2008a, p. 81; ROUX, 1987, p. 330-331; 

KRAMER, 1980, p. 60).  

Com a anexação de diversas cidades na segunda metade do século VIII a.C., 

Tiglath-pileser III aplicou a prática de deportação em massa e reassentamento das populações 

conquistadas. Vale ressaltar, no entanto, que Tiglath-pileser III não foi o responsável por 

introduzir a deportação em massa de populações estrangeiras na Assíria
17

, mas foi o pioneiro 

em utilizá-la como parte fundamental de um programa de expansão político-econômica, que 

                                                           
17

 No reinado de Assurnasirpal II (c. 884 – 859 a.C.) há registros de captura e procissão de inimigos derrotados, 

que foram ocasionalmente deportados. Ver Catálogo Documental (ANA2.09, ANA2.11 e ANA2.23). 
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fora facilitada pela centralização de poder que realizara em seu governo e pela extensão, força 

e especialização técnica que caracterizava seu exército (ODED, 1979, p. 30-42). 

 

 

Imagem 05: Império Neoassírio (c. 730 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 376 apud. TAKLA, 2008a, p. 82. 

 

A partir dos diversos casos de deportação, é possível elencar certo número de 

razões para o empreendimento da deportação em massa como parte da estratégia imperial: a) 

meio de dissuasão de possíveis rebeliões; b) enfraquecimento das regiões conquistadas, 

permitindo o estabelecimento de uma eficiente organização administrativa assíria nas áreas 

ocupadas; c) criação de assentamentos estratégicos ao longo da fronteira assíria; d) 

crescimento exponencial do exército assírio, sobretudo da infantaria, com o recrutamento de 

deportados, garantindo a capacidade militar de suprimir rebeliões e conquistar nações 

invasoras; e) artesãos qualificados de nações conquistadas foram ocasionalmente trazidos à 

capital imperial, sendo colocados ao serviço do rei; e, f) (re)povoamento de cidades e aldeias 

recém-fundadas, estrategicamente localizadas entre grandes cidades ou postos militares 

(ODED, 1979, p. 33-63). Inclusive, a construção de novas cidades, majoritariamente 

povoadas por deportados, abriu novas rotas de comércio, equilibrando os efeitos sufocantes da 
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guerra sobre o comércio internacional (ODED, 1979, p. 59-63). Assim, é possível apontar que 

a deportação também serviu ao propósito de garantir a segurança das rotas comerciais. 

É justamente o registro visual das cenas de deportação que acrescentou uma carga 

negativa aos julgamentos contemporâneos que se fizeram sobre a Assíria. Inclusive, é 

importante fazer a ressalva que a prática de tortura e assassinato de prisioneiros – contidas 

também em imagens e textos assírios, e que se soma aos registros de deportação na aquisição 

indireta de julgamentos negativos à Assíria – esteve reservada majoritariamente para cativos 

que tentaram se rebelar ou fugir do jugo assírio, e por isso foram eliminados (NADALI, 2014, 

p. 108), não podendo se generalizado, tampouco tratado como uma manifestação de sadismo 

inerente à personalidade do povo assírio. Isso demonstra que, nas palavras de Nadali (2015, p. 

41), as lentes aplicadas no presente deformam o conteúdo originalmente proposto, no passado. 

É necessário estar atento a isso.  

O reinado de Shalmaneser V (c. 727-722 a.C.) possui informações escassas. Em 

virtude de revolta liderada por Oseas, sabe-se que tomou a Samaria, convertendo-a em 

província assíria, o que provocou o desaparecimento do reino de Israel. É imprecisa as 

condições em que se deu a sucessão ao trono: é provável que um período de instabilidade 

tenha se efetivado, uma vez que o sucessor ao trono adotou o nome Sargão II (c. 722-705 

a.C.), homônimo ao fundador da Dinastia de Acádia (ROUX, 1987, p. 335). Coube a Sargão 

II atuar nas zonas de influência dos maiores inimigos assírios àquela época – os elamitas, os 

egípcios e os urarteus –, combatendo o sentimento antiassírio que esses povos fomentavam. 

Com as campanhas militares realizadas, toda região sírio-palestina e os Zagros estavam sob o 

controle assírio; os medos se tornaram vassalos; os egípcios, amigáveis; os elamitas e frígios, 

embora hostis, foram pacificados; a Babilônia oferecia resistência, até ser derrotada pelo 

exército assírio. Ao fim do reinado (ver Imagem 06), os assírios comandavam partes do Irã e 

da Ásia Menor, tinham acesso ao Mediterrâneo e ao golfo, controlavam a totalidade do curso 

do Tigre e do Eufrates e as rotas comerciais que cruzavam o deserto da Síria, o Taurus e o 

Zagros (TAKLA, 2008a, p. 83-86).  

Senaqueribe (c. 705-681 a.C.) subiu ao trono tendo as fronteiras norte e leste do 

Império apaziguadas; além disso, realizou campanhas direcionadas contra vassalos irrequietos 

no norte e no oeste. Ainda enviou tropas para sufocar rebeliões ocorridas nos distritos do 

Mediterrâneo e da Babilônia, sendo esta última invadida e destruída após o assassinato do 
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governador da Babilônia (c. 689 a.C.), que era filho primogênito do rei e, consequentemente, 

herdeiro na linha de sucessão imperial (TAKLA, 2008a, p. 87-88; ROUX, 1987, p. 343-346).  

 

 

Imagem 06: Império Neoassírio (c. 705 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 377 apud. TAKLA, 2008a, p. 85. 

 

Depois de uma longa luta pelo direito de sucessão, Esarhadonn (c. 681-669 a.C.) 

subiu ao trono da Assíria. Por meio do uso de força e diplomacia, manteve uma paz precária 

na Babilônia, na Fenícia e nas fronteiras do norte e leste: reconstruiu e ampliou a Babilônia
18

, 

além de devolver as estátuas dos deuses que haviam sido levadas para a Assíria, o que 

garantiu a pacificação do sul; pacificou o Mediterrâneo ao sufocar a revolta liderada por 

Abdi-Milkuti, rei de Sidon, na Fenícia; e manteve uma posição neutra e, por vezes, amigável 

com os árabes. Além disso, realizou campanhas contra o Egito, que àquela época estava sob o 

domínio kushita: Esarhadonn dominou a região do delta egípcio por dois anos (TAKLA, 

2008a, p. 89-90; ROUX, 1987, p. 348-352). 

                                                           
18

 O tratamento especial reservado à Babilônia é indicado pelos estudiosos modernos como um sinal de 

reconhecimento ao débito cultural que os assírios possuíam perante os babilônios. Além disso, é importante 

ressaltar que a continuidade da existência do reino da Babilônia era fundamental para a construção da estrutura 

de mundo que os assírios vivenciavam: existe uma relação de dependência na dimensão mitológica de 

construção e estruturação de mundo (RADNER, 2010, p. 30). 
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Com a morte de Esarhadonn, Shamash-shuma-ukîn foi incumbido de governar a 

Babilônia, enquanto Assurbanipal (c. 669-631 a.C.) assumiu a coroa da Assíria. Coube a 

Assurbanipal reprimir a revolta egípcia: de frágil manutenção, o território egípcio recobrou 

sua autonomia. Depois de travar guerra contra o Elam, teve que sufocar uma revolta na 

Babilônia, que fora impulsionada pelo “nacionalismo” insurgente. Diferentemente de outrora, 

as vitórias eram barganhadas com derrotas que não puderam disfarçar a clarividente 

debilidade do Império, que via as fronteiras gradualmente retrocederem e, 

concomitantemente, a ameaça do povo medo aumentar sem que se pudesse detê-lo (TAKLA, 

2008a, p. 91-94; ROUX, 1987, p. 353).  

A vastidão do império, todavia, se converteu em um problema diante da 

impossibilidade de vigiar todas as fronteiras e debelar as rebeliões provinciais efervescentes. 

A instabilidade do sistema, que se viu vulnerável a ameaças externas e às revoltas internas, se 

tornou aparente nos últimos anos do reinado de Assurbanipal e nos reinados que o sucederam 

– Assur-etel-ilani (c. 631-627), Sin-shumu-lishir (c. 627), Sin-shara-ishkun (c. 627-612) e 

Assur-uballit II (c. 612-609) –, sobre os quais pouco se sabe. O sistema de política externa 

defasado e a vulnerabilidade da monarquia contribuíram para impossibilitar a manutenção da 

unidade do Império, que se viu invadido e destruído por uma aliança medo-babilônica, em 

609 a.C. (TAKLA, 2008a, p. 86-99; KRAMER, 1980, p. 62). 

O que se pode concluir acerca da História da Assíria é que as estratégias e 

métodos do imperialismo assírio dos séculos VIII e VII a.C. fizeram parte de um fenômeno 

relativamente novo na culminância de um longo processo que remontou ao início do IIº 

Milênio a.C., na Mesopotâmia Setentrional (PARPOLA, 2003, p. 99-100): a ideologia real 

que apoiava essa expansão transformou o rei assírio de um governante local em um 

representante terreno de Assur, deus supremo da Assíria; porém, esse mecanismo já fora 

utilizado por impérios precedentes (GALTER, 1998 apud. PARPOLA, 2003, p. 100) e 

possivelmente foi tomado de empréstimo pelos assírios.  

A diferença essencial do Império Neoassírio para seus antecessores foi a 

introdução da estratégia sistemática de integração econômica, cultural e étnica perpetrada por 

Tiglath-Pileser III (c. 745 a.C.), por meio da qual o poder relativamente limitado do governo 

central sobre os estados vassalos foi ampliado, reduzindo territórios vassalos semi-

independentes em províncias assírias diretamente controladas pelo poder central (TADMOR, 

1994, p. 09).  Acrescenta-se a isso as massivas deportações (ODED, 1979); a destruição dos 
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centros urbanos vassalos e reconstrução das capitais vassalas no estilo assírio (PARPOLA, 

2003, p. 100); a instalação de governadores assírios nas províncias; a construção de 

guarnições e fortes assírios (PARKER, 1997); a imposição de impostos e de um sistema de 

recrutamento (POSTGATE, 1974 apud. PARPOLA, 2003, p. 100), de normas e regras 

imperiais (EPH’AL & NAVEH, 1993), de cultos (SPIECKERMANN, 1982, p. 322-344 apud. 

PARPOLA, 2003, p. 100), e de uma língua franca, o aramaico (EPH’AL, 1979, p. 284 apud. 

PARPOLA, 2003, p. 100). É possível falar, assim, em um imperialismo que foi político, mas 

que também foi social, econômico, cultural, religioso, urbanístico e, permeando todos, militar. 

É, inclusive, inexato tratar as imagens como propagandas, quando estas estiverem 

privadas de seu iminente significado histórico e de seu valor cultural para as sociedades que 

as produziram. Se considerarmos o contexto que as imagens da guerra (tanto visual, quanto 

verbal) foram fisicamente expostas, é possível considerar que o conceito de propaganda é 

demasiado inadequado e impreciso em sua aplicabilidade às sociedades do Antigo Oriente 

Próximo. Tampouco as representações das vitórias militares assírias podem ser banalmente 

explicadas como um programa de terror dirigido para o exterior, pois a narração dos feitos 

militares dos reis assírios esteve majoritária e especificamente dirigida para outro público 

(NADALI, 2015, p. 41-48): a fixação destas imagens em monumentos públicos esteve 

dirigida primeiramente aos deuses e ao rei e, em menor grau, aos embaixadores estrangeiros 

que afluíam para o centro do Império Neoassírio (FALES, 201, p. 63-65).  

Em suma, a Cultura de Guerra no caso assírio assume um significado 

marcadamente cultural, pois expressa mais que uma realidade política: manifesta a expressão 

de pensamentos que se conjugavam às imagens e às palavras dos soberanos assírios, as quais 

eram cunhadas e destinadas ao mundo divino e aos próprios reis. A guerra é, portanto, 

instrumento da ideologia político-cultural e religiosa dos reis assírios (NADALI, 2015, p. 48-

49), uma vez que o resultado das guerras é produto das decisões dos deuses, cabendo somente 

a eles decidirem o destino dos habitantes de seus domínios terrestres. Assim, a esfera terrena 

respondia aos destinos concebidos na esfera divida que, em contrapartida, aplicava seus 

desígnios em resposta às ações e práticas perpetradas na própria esfera terrestre, humana, 

mortal/destruível. Uma respondia à outra, e a guerra foi um componente importante na 

construção deste diálogo simbólico entre política, religião, homens e deuses. 
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1.3. AS GUERRAS ORDÁLICAS: POLÍTICA, RELIGIÃO E ECONOMIA 

Se levarmos em conta o contexto histórico-geográfico e as conjunturas político-

econômicas em que a Assíria esteve inserida, constataremos que as ações militares, ao 

contrário do que se pode pensar, não são totalmente resultantes de um empreendimento amplo 

e planejado coordenado pelo rei assírio. As guerras levadas a cabo pelo soberano foram, 

também, resultado de operações defensivas ou preventivas destinadas a proteger o território 

de Assur – tanto no plano político, quanto na dimensão religiosa – dos inimigos potenciais, e 

assegurar a manutenção da autonomia das rotas comerciais (ROUX, 1987, p. 309-310).  

Uma vez que era possível saquear e obrigar os pequenos reinos circunvizinhos a 

pagar anualmente o preço da autonomia, não havia necessidade de anexá-los, nem governá-

los diretamente (ROUX, 1987, p. 310). Isto demonstra que as guerras assírias não eram 

exclusivamente destrutivas: como outrora apontado, cidades e fortificações inimigas eram 

reutilizadas pelos assírios para o repovoamento de populações derrotadas. A total destruição e 

criação de uma área deserta nos territórios inimigos – que consequentemente passariam ao 

domínio assírio – resultaria em uma inutilidade, do ponto de vista econômico: embora 

constituam casos de exceção, uma cidade capturada ser completamente destruída e 

abandonada possivelmente resultou em uma forte reação política que, a longo prazo, 

compensou a imediata perda econômica (NADALI, 2014, p. 102).  

A guerra na Assíria foi um elemento dinâmico da economia do Império 

(NADALI, 2015, p. 49): o governo central era sustentado pelos tributos
19

 e impostos cobrados 

daqueles que se submetiam à autoridade do soberano. Além disso, o butim recolhido nas 

campanhas militares e os ‘presentes’ dados pelos soberanos vassalos eram guardados no 

tesouro real e eram repartidos entre a família real, o palácio e os templos, ou eram dados em 

honra àqueles que o rei pretendia recompensar. Ainda assim conseguiam rendas das terras 

                                                           
19

 Os dois mecanismos assírios mais comuns de recolhimento de tributos – que serviam como demonstrativo de 

submissão – de povos subjugados eram o Tâmartu – forma de tributo paga ocasionalmente – e o Madattu – forma 

de tributo pago anualmente.  

Apesar da instalação de colônias militares assírias – responsáveis por assegurar o bom funcionamento dos 

intercâmbios comerciais –, o alargamento das fronteiras tornou cada vez mais difícil a cobrança do madattu e o 

controle das populações. Com a formação de uma pesada e eficaz máquina administrativa, a cobrança de tributos 

transferiu significativas quantidades de riquezas da periferia para o centro, provocando o constante 

enriquecimento do Estado em detrimento do empobrecimento das províncias e estados vassalos, o que acarretou 

constantes revoltas que deviam ser reprimidas continuamente. 

Assim, o mesmo sistema econômico unidirecional que se constituiu como uma das grandes forças da Assíria foi, 

por outro lado, um dos elementos de debilidade do Império, contribuindo para sua desestabilização, 

enfraquecimento e derrota (ROUX, 1987, p. 311-313).  
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pertencentes ao Estado, dos créditos que eram outorgados e da venda de escravos ou cativos 

(ROUX, 1987, p. 365). 

Isso possibilita tratar o Império Neoassírio a partir de uma perspectiva de governo 

indireto. Parker (2012) argumenta que a expansão imperial não foi um processo de conquista 

de territórios contíguos, mas sim um processo no qual foram instaladas “ilhas” de controle 

territorial em zonas periféricas, estabelecendo a hegemonia indireta da Assíria sob as regiões 

fora das fronteiras imperiais. Entre essas “ilhas” e o centro do Império havia zonas neutras, 

que eram os pequenos reinos e/ou Estados que não se caracterizavam como inimigos hostis ao 

Império. Na efetivação do domínio e da comunicação, o Império estabeleceu um sistema de 

corredores que interconectavam todas as porções do vasto território. Isso implica a existência 

de diversos níveis de autonomia em relação ao Império e, por outro lado, de continuidade do 

poder deste sob as regiões circundantes (ver Imagem 07).   

 

 

Imagem 07: Graus de autonomia em relação ao Império Neoassírio 

Fonte: PARKER, 2012, p. 138 (adaptado). 

 

A natureza do controle imperial variava diante da heterogeneidade territorial: a 

“geografia do poder” era variável e flexível conforme a aplicação dos métodos e usos do 

poder tanto no centro do Império, quanto nas zonas periféricas (PARKER, 2012, p. 139-140). 

Nisso, as guerras atuaram como mecanismos socialmente conhecidos e culturalmente 

organizados, não sendo agentes causadores de destruição, mas sim organismos ordenadores: 

nessas lutas estava em jogo a manutenção da liberdade econômica, por meio da qual foram 

financiadas grandes obras arquitetônicas; a conservação da autonomia política e a defesa das 

fronteiras territoriais; e, sobretudo, a conservação da Ordem imperial e do Equilíbrio 

Cósmico.  

Mais do que um imperialismo político-econômico e territorial, o imperialismo 

religioso também revestiu e justificou as ações militares assírias. Como apontou Fales (2010, 
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p. 72-73), Assur foi uma divindade tardiamente inserida no panteão assírio: inclusive, o 

temperamento belicoso – uma de suas marcas particulares – contrasta com a natureza 

relativamente pacífica de um deus-tutelar de uma pequena cidade-Estado. A mudança de 

personalidade da divindade no interior da mitologia assíria possivelmente indica sua 

remodelagem e reformulação para adequação aos desenvolvimentos políticos que tomam 

corpo, sobretudo, a partir do século VIII e VII a.C., garantindo a justificação da divindade às 

ações político-militares (RADNER, 2014, p. 101).  

 

 
Imagem 08: Relevo 5a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.08). 

 

Nesse contexto, é possível afirmar que a figura divina de Assur vai passar a ser 

conhecida muito grandemente a partir das conquistas militares, das quais vai se tornar um dos 

principais baluartes. São muitos os relevos neoassírios que retratam a figuração do deus Assur 

atuando no campo de batalha ou nos retornos triunfais após mais um sucesso militar, 

justificando os atos do soberano assírio, e partilhando com ele a glória das vitórias. Os 

registros de retornos triunfais (ver Imagem 08) são emblemáticos, pois presentificam a vitória 

completa e irrenunciável do exército assírio chefiado pelo rei que, numa manifestação de 

soberania contra os povos derrotados, dirige-se de volta ao centro do Império reforçado pela 

glória de mais uma vitória em nome do deus Assur. Assim, as forças militares do Império 

serão identificadas como o exército mesmo do deus, que impõe conquistas largas e 

significativas no Oriente Próximo. O território do Império foi rapidamente designado como 

“País de Assur”, e todos os povos derrotados estavam sob o “jugo de Assur”.  

O rei assírio, por sua vez, deixou de ser um simples chefe de uma pequena vila e 

passou a ser o “governante” dos domínios terrenos do deus Assur, o “administrador” das 
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conquistas militares asseguradas pelo deus-tutelar, o “sumo-sacerdote” do culto terrestre do 

deus Assur. Cabia ao rei, portanto, estender o domínio de Assur – que passa gradualmente a 

ser identificado como o “rei dos deuses” para os assírios – sobre todos os povos, recorrendo, 

às vezes, ao uso da força contra os inimigos do rei, os quais eram igualmente identificados 

enquanto inimigos do deus, “infiéis”, “povos maus” passíveis de serem castigados (FALES, 

2010, p. 75-78; RADNER, 2014, p. 25; ROUX, 1987, p. 310-311).  

Torna-se indissolúvel a associação entre o deus nacional e o rei, por meio da qual 

as guerras vão assumir um caráter religioso, uma vez que são manifestações da 

interpenetração dos projetos divinos e das ações da realeza: as campanhas militares irão ser 

conduzidas regularmente para o estabelecimento da ordem (“ina qibit”) ou por ordenança 

(“ina tukulti”) do deus Assur e/ou outras divindades assírias, pois somente os deuses 

possuíam autoridade para ordenar a realização das guerras, vertendo a cólera divina contra os 

inimigos. Nesses termos, o rei assírio é apenas um dentre tantos instrumentos dos deuses 

(FALES, 2010, p. 82). Em outros termos,  

o imperialismo assírio, convencido de sua ideologia universal, assimila a 

guerra a uma luta contra as forças do mal. Concebida como uma experiência 

ordálica, a guerra se tornou um elemento constitutivo da ordem cósmica. Ela 

salva a população, o rei sendo instrumento da justiça divina, e o deus Assur 

se vestindo de uma figura guerreira. [...] O estatuto de inimizade e de 

negatividade do inimigo faz com que as destruições e as devastações 

adquiram um caráter positivo. O rei assírio é sempre bom e justo, o inimigo 

mentiroso, mau e impuro (GLASSNER, 1993, p. 111 apud POZZER, 2010, 

p. 121-122).  

Desse modo, as populações eram convencidas que os deuses legitimavam e aprovavam o 

governo e a política dos reis assírios. As guerras levadas a cabo pelos soberanos assírios eram, 

portanto, guerras de justiça. Lutando contra os deuses inimigos, ele recebera a incumbência de 

punir com irrestrito poder aqueles que não fossem fiéis a Assur (FUCHS, 2011, p. 396).  

Como consequência deste modus operandi houve o desenvolvimento de uma 

concepção binária de mundo: uma positiva, outra negativa. Assim, tudo que fosse considerado 

“assírio” era “bom”, e todo o resto carregava a marca da “maldade”. Essa dicotomia 

transforma o “centro” – a Assíria – em “bondoso”, na mesma medida em que converte a 

“periferia” – os territórios estrangeiros – em “malvada”, “hostil”, “infiel”. Desse modo é que 

se efetiva a oposição tradicional do mundo entre “Cosmos” e “Caos” (FALES, 2010, p. 82). 

Por conta desta postura, os relevos retratam o rei como majestoso, imponente, 

arma vitoriosa do deus Assur que intervém no campo de batalha derrotando os inimigos, 
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metaforizados como forças do caos que pretensamente quer desestabilizar o cosmos assírio. 

Sabendo de seu papel, o rei assírio – identificado nos relevos como o “nosso rei” – não pode 

de forma alguma ser derrotado pelo rei inimigo – o “rei dos outros”. O rei assírio assume as 

prerrogativas divinas, conecta as esferas humana e cósmica, metaforiza a luta do universo e, 

no cerne da concepção de mundo assírio, deve fazer prevalecer a ordem contra o caos, 

mantendo o Cosmos em equilíbrio (FALES, 2010, p. 83-85). Os reis assírios eram 

conclamados ao estabelecimento de uma soberania universal, ampliando os domínios divinos 

no plano terreno e governando-os em nome do deus-tutelar que o investiu do poder e da 

destacada autoridade (RADNER, 2014, p. 102). Assim, não há como dissociar a dimensão 

política do caráter religioso no interior da sociedade assíria. Ambos interpenetram-se.  

Em suma, a articulação entre o poder monárquico e a religião foi profunda na 

Mesopotâmia: o rei é o escolhido dos deuses e seu representante maior perante os mortais; o 

papel do soberano nos cultos é fundamental para o estabelecimento da comunicação entre o 

mundo humano e divino (PORTER, 2005 apud. REDE, 2009b, p. 136); o rei é o grande 

provedor dos templos; além do fato de o rei ser o chefe guerreiro, que defendia seu povo e seu 

país dos ataques inimigos e, eventualmente, conduzia as tropas para conquistar ou apaziguar 

terras distantes (REDE, 2009b, p. 136). Assim, a realeza é produto da junção de aspectos 

políticos e religiosos, as quais podem ser acrescidas os aspectos administrativos e militares. O 

rei, no atributo de suas funções, personifica as diversas dimensões do Estado assírio.    
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CAPÍTULO 2 – A RELAÇÃO HOMEM-AMBIENTE NOS PALÁCIOS:  

A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO NEOASSÍRIO 

 

2.1. DA CONQUISTA DO TERRÍTÓRIO AO DOMÍNIO DAS CIDADES: 

O FENÔMENO URBANO DA MESOPOTÂMIA SETENTRIONAL 

Todo processo de expansão territorial é uma dinâmica espacial que se inscreve no 

tempo, na mesma medida em que é um fluxo temporal que se registra no espaço físico, 

material. E esse processo duplo constrói o espaço como movimento, como transformação, 

como ação. Se pensarmos nesses termos, o espaço se converte em produto de uma construção 

histórica, estando estruturado a partir de um conjunto de objetos relacionados às ações 

humanas. Uma vez que as relações humanas constituem o espaço, o homem acaba por 

imprimir no espaço a existência de dimensões subjetivas, dotando-o de traços particulares de 

sua cultura – seja material ou imaterial –, que atuam como partes integrantes e constituintes 

da composição mesma do espaço. 

A marca de maior circunscrição da atividade humana pode ser caracterizada pela 

construção do espaço social. Sendo o homem o ponto focal de seu próprio mundo, a ação 

humana fez da junção de um corpo populacional relativamente denso e aglomerado o centro 

de formação de um território delimitado e clarividente, marcado pela ideia de centralidade e 

sacralidade (TAKLA, 2008a, p. 111): a cidade.  

A cidade resultou, nessa lógica, de um processo de expansão territorial que 

acarretou a necessidade de construção de obras arquitetônicas de organismos administrativos 

que passaram a corresponder a instauração de um poder que se estruturava gradativamente e 

fixava residência no espaço urbano (POSTGATE, 1994, p. 76). Como apontou Smith (2003, 

p. 01-02), a cidade configurou uma nova ordem social para o mundo antigo, fazendo coexistir 

numerosos grupos e interesses dentro das mesmas amuradas urbanas. A ocupação deste 

espaço urbano deve ser entendida como resultante de um corpo relativamente organizado de 

indivíduos que passaram a estar reunidos por finalidades que abrangiam atividades 

econômicas, aspectos sociais diversificados – de onde emana uma gama de aspectos culturais 

significativos – e fatores políticos. São essas relações humanas as responsáveis por dotar as 

cidades de existência, e por meio das quais se podem tratar conceitualmente o fenômeno das 

cidades na antiguidade.  
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A organização do espaço, da qual resultou o desenvolvimento das cidades, 

implica numa quantidade significativa de contatos e relações acontecendo no mesmo espaço, 

em concomitância, fazendo dialogar: as pessoas, individualmente e/ou no corpo da sociedade 

como um todo; os objetos, com suas dimensões materiais e imateriais; e as estruturas 

arquitetônicas que configuram a cidade, coordenam ações e personificam as instituições que 

hospedam. Tanto é que a cidade pode ser encarada como um espaço praticado, um espaço em 

ação (CERTEAU, 2000), onde as ideias circulam, se corporificam, se materializam, existem. 

Logo, a cidade não surge apenas como um mecanismo de oposição ao campo, 

numa dicotomia entre rural e urbano. Dentre os fatores iniciais dos desenvolvimentos das 

cidades estariam: empreendimentos econômicos, rotas comerciais e fluxo de mercadorias; 

guerra e agitações sociais; trânsitos culturais; políticas demográficas; oportunidades de 

comunicação; laços sociais; e combinação de outras oportunidades e circunstâncias. Não se 

pode perder de vista, também, que a cidade funcionava como uma noção de locus de 

busca/conquista de identidade (SMITH, 2003, p. 11-15), uma vez que se convertiam em 

unidades político-administrativas que se configuram no território, passando a estabelecer 

significância por meio das relações humanas que travam nele. Nisso, a religião desempenhou 

papel importante, em virtude de os povos antigos terem considerado a cidade como portadora 

de dimensões sagradas, como centro cósmico do mundo que habitavam. Uma vez que a 

expressão da identidade religiosa da cidade se deu por meio do templo, as fortificações e 

palácios
20

 expressaram a formação de identidades políticas (POSTGATE, 1994, p. 75).  

Como afirmou Takla (2008a, p. 111), os povos mesopotâmicos consideravam as 

cidades como o lugar de moradia de um(a) deus(a), que era a divindade tutelar da cidade que 

habitava. Esta concepção possivelmente teve origem em tempos pré-históricos, quando os 

assentamentos humanos possuíam cada um o seu panteão e, no interior dele, sua divindade 

superior. Para o caso mesopotâmico, as cidades teriam sido originalmente construídas pelos 

próprios deuses, para servirem como suas moradas. O interrelacionamento entre deuses e 

cidades foi mantido na Mesopotâmia desde as primeiras Cidades-Estado até a proeminência 

dos grandes impérios, sendo a harmonia entre cidade e deus-tutelar garantia de prosperidade e 

felicidade dos habitantes.  

                                                           
20

 Estruturas arquitetônicas genericamente definidas como residências reais, com evidência de estruturas 

defensivas, muros, numerosas salas, etc. Os palácios metaforizam o conceito de realeza, pois representam um 

cenário de fortalecimento político e a pretensão de estabelecimento e manutenção da paz e prosperidade do reino 

(LEICK, 2003b, p. 155-159).  
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Inclusive, Pozzer (2003, p. 61) apontou que as cidades mesopotâmicas 

funcionaram como centro religioso, político e de comércio. As cidades mesopotâmicas teriam 

surgido a partir do IV milênio a.C. na simultaneidade de dois planos: na esfera cósmica, 

tiveram origem divina quando os deuses escolheram suas moradas na terra; na esfera terrena, 

os reis e seu séquito de súditos empreenderam a fundação, povoamento e o desenvolvimento 

das cidades. A interpenetração de ambas as esferas também se constata na iminência da 

destruição das cidades: Michalowski (1998 apud. POZZER, 2003, p. 72) embasou-se em 

textos escritos para afirmar que a decisão pela destruição (ou não) de uma cidade resultava de 

uma longa discussão estabelecida entre os deuses, o que demonstra a preponderância dos 

pressupostos divinos no plano terreno. Nisso, cabe acrescentar que a figura do rei acabava por 

ganhar notoriedade: um governo ruim angariava para si os desagrados divinos, o que poderia 

levar a cidade à destruição ou à conquista estrangeira por meio da guerra. No cumprimento de 

seu exercício, o rei era justificado e auxiliado pelos desígnios dos deuses, garantindo a 

prosperidade de seus domínios, devendo atuar em consonância com os preceitos divinos.  

Cabe ressaltar, no entanto, que a concepção de unidade urbana na Mesopotâmia 

não é estática. Segundo Van De Mieroop (2004, p. 08), a Alta e a Baixa Mesopotâmia 

possuíram zonas culturais, realidades geográfico-ecológicas e desenvolvimentos urbanísticos 

particularizados, estando concentrados a partir da Assíria e da Babilônia, respectivamente. 

Inclusive, o conceito de cidade teria sido introduzido na Assíria por influência dos vizinhos da 

Mesopotâmia Meridional. Em comum, a cidade mesopotâmica teve como característica 

funcional primordial a mediação entre diversas dimensões permanentes e sazonais: 

econômica, ideológica, militar e política (WHEATLEY, 1971, p. 371-409 apud. VAN DE 

MIEROOP, 2004, p. 11). 

Para o caso assírio, uma das cidades mais particulares é Calá
21

, situada no lado 

nordeste do rio Tigre, 75 quilômetros a norte da cidade de Assur
22

. Calá foi ocupada desde a 

Pré-História, embora poucos vestígios tenham restado desse período. Durante o Período 

Médio Assírio (c. 1363-934 a.C.), Shalmaneser I (c. 1273-1244 a.C.) fundou na localidade 

uma cidade, que emergiu como um centro administrativo provincial. Em 876 a.C., durante o 

reinado de Assurnasirpal II (c. 884-859 a.C.), a cidade foi reformulada – contando com a 

                                                           
21

 Atual Nimrud. A primeira capital do Império Neoassírio. A cidade foi escavada por G. P. Badger (1844), A. 

H.Layard (1845-1847), W. K. Loftus (1854-1855), H. Rassam (1877-1879), M. E. L. Mallowan (1949-1958), D. 

Oates (1959-1963), J. Meuszynski (1974-1976), P. Fiorina (1987-1989), e J. Curtis & D. Collon (1989).  
22

 Atual Q’al at Sherqat . A primeira capital assíria. Possuía 65 hectares de área. Foi ocupada desde o Período 

Protohistórico (c. 3000-2900 a.C.) até o Período Parta (c. 256 d.C.). A cidade foi escavada por W. Andrae (1903-

1914), R. Dittmann (1988-1989) e B. Hrouda (1989-1990).  
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construção de uma muralha de 7 quilômetros, que englobava os 360 hectares de área da 

cidade – e foi transformada em capital do Império Neoassírio (TAKLA, 2008a, p. 103-104).  

 

 

Imagem 09: Planta urbana de Calá (atual Nimrud), contendo as principais edificações.  

Fonte: OATES, 2001, fig. 10 apud. TAKLA, 2008a, p. 105.  

 

Com as reformas de Assurnasirpal II, Calá teve sua organização urbana (ver 

Imagem 09) delimitada: a extremo sudoeste, a cidadela contendo templos e o Palácio 

Sudoeste; a noroeste, os templos consagrados às divindades Ishtar, Ninurta e Kidmurru, e 

palácios reais de Assurnasirpal II e de Adad-nirari III; a sul, os palácios construídos por 

Shalmaneser III, Tiglath-Pileser III e Esarhaddon; a sudeste da cidadela, o templo dedicado ao 

deus Nabu, e palácios utilizados por funcionários da corte; a extremo sudeste, o Palácio-

Arsenal (ou Forte) de Shalmaneser III (ROAF, 1997, p. 162). 

Quando Assurnasirpal II (c. 884-859 a.C.) transferiu a capital de Assur para Calá, 

ele não realizou só a reconstrução de uma cidade que fora anteriormente construída; a 

(re)construção de uma cidade nova e/ou a alteração de uma capital pode ser compreendida 

como uma expressão de identidade, um mecanismo para demonstrar a habilidade criativa do 



    53 

rei, que pretendeu fazer preservar seu nome pela eternidade (McCORMICK, 2002, p. 53-54). 

Inclusive, com Shalmaneser III (c. 859-824 a.C.), Adad-nirari  III (c. 811-783 a.C.) e Tiglath-

pileser III (c. 745-727 a.C.) a cidade continuou desfrutando da construção de obras 

arquitetônicas e de atividades de reformas e reconstrução dos edifícios, como parte integrante 

do exercício da realeza. Já com Sargão II (c. 722-705 a.C.), Calá deixou de ser a capital 

residencial, administrativa e política do Império – que foi transferida para Dur-Sharrukin
23

 –, 

embora tenha continuado a ser uma das capitais provinciais mais importantes da Assíria até 

612 a.C., quando uma coalisão medo-babilônica a destruiu (ASCALONE, 2006, p. 305). 

O que se pode depreender deste processo é que uma das formas de os soberanos 

assírios estabelecerem autoridade em seu reino foi por meio da construção/reconstrução de 

cidades e, aliás, transferindo/efetivando uma cidade como capital imperial. Nelas, os palácios 

imperiais foram construídos, assentados sobre uma plataforma que geralmente fornecia uma 

sequência física ao ambiente natural, garantindo uma progressiva elevação do monumento 

que, por extensão, poderia ser lido em função de uma dinâmica de promoção de status. Isto 

teria fundado uma tradição de visibilidade que teria funcionado como indicativo de atitudes 

culturais diante da autoridade e da pessoa mesma do soberano, o que evidentemente interferia 

na própria relação estabelecida na construção/reconstrução da experiência perpetrada no 

interior de ambientes arquitetônicos palacianos (WINTER, 1993, p. 31-32).  

 

2.2. METÁFORAS ARQUITETÔNICAS:  

O PALÁCIO COMO REPRESENTANTE DO IMPÉRIO NEOASSÍRIO 

O complexo sistema de interação de esferas sociais, políticas, econômicas e 

culturais que ocorreram na Mesopotâmia propiciou o aparecimento de duas instituições 

urbanas primordiais: o templo e o palácio. No entanto, o processo de desenvolvimento de 

ambas as estruturas possuiu particularidades e contextos bastante específicos.  

A primeira dessas instituições foi o templo, que surgiu por volta de 3500 a.C., em 

decorrência das relações estabelecidas entre diversos grupos, o que proporcionou o 

desenvolvimento de um processo de diferenciação social que culminou com o surgimento dos 

primeiros centros urbanos.  O templo converteu-se em um centro de poder econômico e 

religioso por excelência. Sendo também uma simbolização de poder, o templo proporcionou o 
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 Atual Khorsabad. Segunda capital do Império Neoassírio. Possuía 300 hectares de área. A cidade foi escavada 

por P.-É. Botta (1843-1844), V. Place (1852-1854), E. Chiera (1929-1935) e B. Abu al-Soof (1957). 
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aparecimento de diversos aspectos fundamentais à sociedade mesopotâmica, tais como a 

escrita, o Estado, o sistema jurídico, a arte e a arquitetura (POZZER, 1996 apud. POZZER, 

2003, p. 61). Além disso, o templo mesopotâmico esteve engajado em uma série de atividades 

produtivas e comerciais, que poderiam envolver cultivo de cereais, de vegetais e de árvores 

frutíferas; controle de irrigação e de animais de criação e da pesca; manufatura de têxteis, 

couro e madeira; trabalhos em metal e pedra; e contatos comerciais de longa escala 

(POSTGATE, 1992, p. 113 apud. TAKLA, 2008a, p. 116).  

Todavia, as guerras hegemônicas que opuseram centros urbanos por volta de 2800 

a.C. acarretou uma transformação no desenvolvimento das cidades: a necessidade de proteção 

e segurança causou um fluxo migratório do campo para as cidades, o que exigiu um maior 

desenvolvimento da autoridade política e militar, tendo como efeito final o surgimento dos 

palácios (POZZER, 2003, p. 62-63). As primeiras estruturas arquitetônicas identificadas como 

palácios na Mesopotâmia remontam ao Primeiro Período Dinástico (c. 2600-2430), e 

coincidem com o surgimento de evidências textuais que denotam o emprego de titularias de 

governança, o que conota os espaços arquitetônicos palacianos com dimensões de exercício 

de poder, em virtude de a estrutura política ter se construído assentada em um ideal de 

autoridade que deveria ser rapidamente ser reconhecido (WINTER, 1993, p. 28-29).  

Além das funções políticas e militares, os palácios desempenharam um conjunto 

bem delimitado de funções: residência do rei, de sua família e de seus servos pessoais (o que 

possivelmente não incluía oficiais assírios); armazém de produtos domésticos de necessidade 

imediata, e de tesouros da realeza; oficina para atividades domésticas, bem como tecelagem e 

artesanato; sala de audiência para cerimônias de Estado; e centro de governo e administração 

(TAKLA, 2008a, p. 116; McCORMICK, 2002, p. 05; POSTGATE, 1994, p. 141; WINTER, 

1993, p. 29). Em outros termos, o surgimento dos palácios posteriormente aos templos 

significou uma separação do poder secular da autoridade religiosa, o que requereu a 

construção de estruturas arquitetônicas independentes dos templos, expressando visual e 

urbanisticamente a formação permanente do poder político que se fortalecia (POLLOCK, 

2008, p. 178; POSTGATE, 1994, p. 137).  

Assim, templos e palácios possuem informações sociais e culturais que foram 

transmitidas para segmentos da sociedade assíria, no passado. Tais estruturas são portadoras 

de elementos icônicos da estrutura social e da identidade, criada por uma elite – seja ela 

política, religiosa, econômica e/ou militar – e que esteve sob influência do comportamento 
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social que delineou status e poder (McCORMICK, 2002, p. 06). E, inclusive, a construção de 

estruturas arquitetônicas em escala monumental pode ser compreendida como um paralelo 

para a construção de uma identidade, que estaria assentada nos alicerces da própria estrutura 

arquitetural, pois a arquitetura monumental serviu para estabelecer e manter uma ordem 

particularmente pretendida.  

O que é certo, também, é que a construção de edifícios de tamanha significância 

demandava habilidade de planejamento em grande escala, alto grau de habilidades em 

engenharia, recrutamento e direcionamento de forças de trabalho substanciais, e o 

desenvolvimento de um alto grau de padrão artístico, o que reforçava a imagem do soberano 

que gerenciava a atividade de construção (TAKLA, 2008a, p. 126). Acrescenta-se a isso o 

valor natural dos materiais empregados na construção do palácio: marfim, ébano, buxo, 

madeira-musukkanu, cedro, cipreste e abeto eram materiais que possuíam um certo grau de 

dificuldade de aquisição. À medida que estes materiais foram utilizados ostensivamente na 

construção dos palácios, ambos teriam conjuntamente funcionado como um indicativo do 

poder e status manifesto do rei assírio (McCORMICK, 2002, p. 58-59).  

O palácio pode, com isso, ser entendido como uma manifestação física do poder 

do rei e de sua habilidade impressionante de construir, gerenciar recursos, impressionar e 

estabelecer uma sede apropriada para seu governo (WINTER, 1993, p. 38). Os palácios 

mesopotâmicos, portanto, funcionavam como instrumentos retóricos de propaganda real, 

identificando-o às principais características do rei – apresentado como guerreiro, vitorioso, 

sacerdote e caçador – e de sua administração – assegurada e favorecida pelos deuses –, 

procurando associá-lo ao reino (RUSSELL, 1997; WINTER, 1995, p. 359-381; LIVERANI, 

1995, p. 193-202; WINTER, 1993, p. 27; MARKUS, 1987; HARPER & PITTMAN, 1983, p. 

15-31; WINTER, 1981, p. 2-38 apud. McCORMICK, 2002, p. 22, 66-67).  

A arquitetura e a religião, com isso, interpenetram-se: o relacionamento especial 

com os deuses na dimensão religiosa possibilita ao rei a aquisição de habilidades militares e 

criatividade artística que lhes são necessárias para manter seu reino e completar a arquitetura 

de seu palácio que, por sua vez, verdadeiramente incorpora o Império, pois adquire a 

conotação de ser a composição física de todo o reino trazido a um só lugar: o centro do 

Império (McCORMICK, 2002, p. 47-86; WINTER, 1993; RAPOPORT, 1990, p. 116-117). 

Depreende-se daí que a construção de monumentos foi uma das estratégias comumente 
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utilizadas para tentar estabelecer status, hierarquia, prestígio e poder na Antiguidade, 

inclusive no que concerne aos palácios imperiais dos soberanos neoassírios.  

Em virtude de ser o centro da vida política por excelência, o palácio assírio 

comunicava informações acerca da estrutura social, tendo sido construído um espaço 

estruturado e decorado que fornece concretude às noções metafóricas de poder, realeza, etc. 

(McCORMICK, 2002, p. 84). Diante disso, devemos considerar que os palácios são 

portadores de uma poderosa mensagem de engrandecimento do soberano, tanto na natureza 

quanto na cosmologia (WINTER, 1993, p. 36). Essa função retórica está manifesta no uso de 

um programa decorativo intencional disponível em baixos-relevos fixados nas paredes dos 

palácios, que consiste em imagens que representam o rei engajado em várias atividades.  

Essas imagens auxiliam na identificação de características desejáveis à figura do 

rei. Sendo assim, a construção dos palácios assírios incorporou informações históricas e 

artísticas, estruturando significados manifestos psicologicamente nos ambientes, de modo que 

o arranjo espacial causou um efeito pretendido e, consequentemente, os relevos e as esculturas 

colossais interferiam na ordenação dos comportamentos humanos esperados no interior dos 

palácios. Logo, o arranjo espacial definiu os espaços que poderiam ser acessados, e induziu a 

maneira como o movimento era controlado e permitido no interior de sua estrutura. O controle 

de acesso serviu para identificar a estrutura social que esteve permeando o palácio, uma vez 

que a estrutura arquitetônica era palco de atividades sociais (McCORMICK, 2002, p. 67). É 

justamente o conjunto dessas práticas sociais que ocorriam no interior da estrutura palaciana 

neoassíria que nos interessa conhecer. 

 

2.2.1. DO CONCRETO AO SOCIAL:  

A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO EM PALÁCIOS NEOASSÍRIOS 

A compreensão da estrutura arquitetônica dos palácios imperiais neoassírios 

perpassa pela necessidade de analisar a relação que se estabelece entre os elementos físicos da 

construção do ambiente e as atividades sociais humanas que ocorrem no interior deles.  

Para tanto, é preciso tomar consciência que, segundo afirmou Rapoport (1990, p. 

19), a construção do ambiente se dá em dois níveis distintos e correlatos: o perceptual e o 

associativo. Por meio da descrição perceptual são apontados os itens físicos e os elementos 

percebidos pelos usuários, enquanto a descrição associativa assinala as diferentes associações 
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que os usuários fazem com os elementos físicos. Assim, o comportamento social que ocorre 

em um ambiente resulta da relação entre o que as pessoas percebem no interior dele e as 

associações que as pessoas fazem com tal percepção, pois os ambientes manifestam estímulos 

de comportamento social, e as ações individuais funcionam como respostas aos estímulos.  

Os estímulos que participam da construção dos ambientes estão relacionados 

diretamente à disposição dos elementos fixos, dos elementos semifixos e dos elementos não-

fixos, por meio dos quais os significados
24

 são suscitados. Dessa forma, Rapoport (1990, p. 

88-96) define que:  

a) os elementos fixos não mudam, ou mudam rara e lentamente, tais como as 

paredes, o teto e o chão. Eles revelam o modo como foi realizada a organização 

espacial – a localização, a sequência, o arranjo –, e estão sob o controle de 

códigos, regulações e desejos, de modo a comunicar um significado, sobretudo em 

culturas tradicionais. Assim, a construção dos ambientes acaba por revelar a 

identidade de um grupo. A combinação de padrões de assentamento e habitação 

resulta em um esquema de ordenação que é culturalmente variável. Por conta 

disso, a “leitura” de um ambiente arquitetônico implica na necessidade de 

conhecer os esquemas culturais em que estiveram inseridos; 

b) os elementos semifixos podem ser rápida e facilmente alterados, apresentam 

mudanças e inovações em um dado período de tempo, no que se enquadra a 

mobília, os elementos decorativos e jardins. Em virtude disso, sua significação 

varia de acordo com o contexto ambiental em que esteja inserido e, daí, pode 

comunicar muito mais significados que os elementos fixos. Os elementos 

semifixos tendem a ser usados pelos (e a estarem sob o controle dos) usuários, 

servindo para comunicar significados que podem ser “lidos” a partir do 

relacionamento entre objetos, comportamentos e pessoas; e, por fim, 

c) os elementos não-fixos podem ser personificados pelos ocupantes humanos, suas 

relações espaciais, suas posições e posturas corporais, expressões faciais e 
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verbal que se estabelece entre o ambiente e as pessoas. 
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comportamentos não-verbais. Em último caso, são os elementos não-fixos que 

formam o objeto dos estudos em comunicação não-verbal
25

.  

Diante disso, o caso arquitetural neoassírio pode ser analisado se identificarmos os 

elementos fixos ao estilo de arranjo espacial das unidades arquitetônicas dos palácios; os 

elementos semifixos à altura, à redundância e ao uso de cores, que teriam funcionado como 

meio de estabelecer status e poder; e os elementos não-fixos aos comportamentos sociais que 

ocorriam no interior dos ambientes arquitetônicos palacianos. Nisso, os relevos parietais 

teriam funcionado em dois níveis: primeiramente, como parte dos elementos semifixos da 

arquitetura dos palácios, devido a sua função como elemento decorativo e evidência do 

desenvolvimento artístico dos programas escultóricos neoassírios; e, por fim, também atuaram 

como evidência dos elementos não-fixos da construção do ambiente arquitetônico de palácios 

neoassírios, pois apresentam imagens de posturas, movimentos e um protocolo geral das 

atividades coordenadas pelo rei ou na presença dele (McCORMICK, 2002, p. 17-19).   

Nesses termos, Rapoport (1990, p. 178-179) demarca que o ambiente proporciona 

uma série de relações entre coisas e coisas; coisas e pessoas; e, pessoas e pessoas. Essas 

relações são ordenadas, possuem padrões e estruturas, além de serem guiadas por esquemas 

que atuam como modelos, organizando o modo como as pessoas vivem e se comportam. 

Logo, a organização do espaço – por diferentes propostas e de acordo com diferentes regras – 

reflete as atividades, valores e interesses individuais ou dos grupos que o ocupam, de modo 

que a forma como o espaço é ordenado reflete imagens ideais acerca deles, representando a 

congruência entre espaço físico e social. 

Frankl (1968 apud. McCORMICK, 2002, p. 08) defende, aliás, que só se pode 

compreender o significado de um ambiente se for possível compreender a relação estabelecida 

entre esse mesmo ambiente e as atividades humanas travadas com ele. Nisso, as relações 

sociais são incorporadas em unidades espaciais que são delineadas umas às outras, de modo 

que possam ser acessadas (MARKUS, 1993, apud. McCORMICK, 2002, p. 24). Sendo assim, 

somos levados a considerar que o contexto interfere fortemente nas interações sociais 

(RAPOPORT, 1990, p. 100) ocorridas no interior dos palácios neoassírios, uma vez que a 

estrutura das unidades espaciais esquematizaram interações sociais por meio de um programa 

                                                           
25

 Segundo Rapoport (1990, p. 102-104), a comunicação não-verbal depende da compreensão do repertório que 

as pessoas formulam no interior de um grupo; dos usos e circunstâncias desse uso; e dos códigos e regras que 
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decorativo que comunicava estímulos culturais tácitos para respostas emocionais, interações 

pretendidas e comportamentos esperados (McCORMICK, 2002, p. 84). 

A construção dos ambientes neoassírios fez uso de arranjos espaciais e elementos 

decorativos para comunicar informações aos usuários de um domínio particular, manifestando 

a forma como a administração real assíria influenciou a estrutura social e as formas culturais 

através da maneira que formulou o ambiente arquitetônico em que as relações sociais foram 

ordenadas (McCORMICK, 2002, p. 26-46). O ambiente não se resguarda exclusivamente aos 

objetos e estruturas materiais, pois a relação que as pessoas travam com o ambiente faz parte 

do próprio ambiente. Uma vez que a relação com o ambiente não é fixa, o tipo de 

relacionamento interno com os ambientes modifica o espaço. Se os usos do ambiente não são 

fixos, os significados que advém da relação homem-ambiente também não são, já que os 

significados podem ser distintos para sujeitos de grupos distintos. Cabe ressaltar que tais 

significados suscitados moldam ações, o que dota os ambientes arquitetônicos de 

agenciamento. E é por meio da ação que se estabelece a condição do sujeito. Este que, por 

sua vez, é definido na prática da ação. 

Logo, o significado não está contido nas coisas em si, mas as transcendem. Eles 

resultam da relação que os homens estabelecem com os ambientes que os circundam, com o 

mundo que ocupam, pois uma das características cognitivas humanas é a de se relacionarem 

com o mundo atribuindo-lhes significados, classificando-o a partir de taxonomias cognitivas. 

Esse processo acaba por ser fundamental na percepção da construção do espaço. 

 

2.3. MONUMENTALIDADE, CONECTIVIDADE E FLUXO:  

O PROGRAMA ARQUITETÔNICO DOS PALÁCIOS NEOASSÍRIOS 

Os palácios imperiais neoassírios não são apenas um conjunto de materiais raros 

reunidos que tomam uma forma física no espaço; não são apenas paredes, portas, pisos e 

telhados em um traçado arquitetural definido; não são apenas materiais, físicos, espaciais. 

Esses palácios são portadores de dimensões imateriais; são produtos de recortes temporais 

bem delimitados; refletem um modo de composição arquitetural rico e bem definido 

tecnicamente; é, em suma, parte integrante de um conjunto de relações que se estabelecem 

entre a materialidade física do espaço e a materialidade visual das representações vinculadas a 
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ele, o que acaba por construir relações que permitem dotá-lo de significados precisos a serem 

decodificados do ambiente, em situação.  

Acerca da forma física assumida pelos palácios, Russell (1991, p. 260-262 apud. 

McCORMICK, 2002, p. 22-23) afirmou que ela teria servido à elucidação de uma mensagem 

singular do rei endereçada a seus subordinados e aos dignitários estrangeiros: o soberano 

mantém o controle de todas as periferias do reino, além de embelezar e desenvolver o centro 

do Império para o prazer e admiração de todos. Winter (1993, p. 39) reforça que tais 

posicionamentos resultaram da necessidade de estabelecimento de autoridade e domínio, 

motivo pelo qual o palácio deve ser compreendido como o locus de governança, tanto físico 

quanto uma construção mental: o palácio fora construído como a sede da realeza e converteu-

se na expressão mais concreta da própria realeza. 

Em virtude disso, os palácios imperiais neoassírios podem ser analisados como 

declarações das relações de poder e, particularmente, teriam pretendido expressar relações de 

dominação/subordinação, que foram elementos que integraram a ordem social. As estruturas 

arquitetônicas foram, diante de tais motivos, especialmente poderosas em sua capacidade de 

incorporar uma mensagem materializada nas amuradas que as fizeram perpetuar pelo tempo 

em um suporte (relativamente) acessível ao público (POLLOCK, 2008, p. 175). O palácio 

assumiu, contanto, dimensões metafóricas acerca da figura do soberano assírio – e dos traços 

sobre-humanos de sua personalidade – e da autoridade que o investia, a qual foi impregnada 

no desenvolvimento de obras arquitetônicas monumentais. Tão logo a autoridade que foi 

capaz de gerenciar a construção de uma estrutura de tamanha envergadura – graças aos 

favores concedidos pelos deuses – fosse reconhecida (e não imposta), a construção dos 

palácios atendia a um pressuposto claro, que deveria ser evidente para ser reconhecido.  

Somos levados, com isso, a considerar que há uma evidente associação entre 

religião e arquitetura, pois, como sugeriu Pollock (2008, p. 179), a construção de monumentos 

pode ter personificado um trabalho em honra aos deuses, tal como um exercício de benefício à 

comunidade. Por outro lado, os monumentos também poderiam ter funcionado como frações 

de memória inseridas na paisagem, o que revelaria um modo intencional de fazer lembrar, um 

esforço dirigido de compor mecanismos que ativassem a memória coletiva a uma mensagem 

pretendida e manifesta na estrutura material durante o processo de composição de sentido. 

Cabe ressaltar que a técnica de memória da antiguidade supõe uma forma de 

reconstruir ordens temporais, cartografadas em configurações espaciais, sobretudo estruturas 
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arquitetônicas. Os sistemas de memória antigos são artificiais à medida que são técnicas 

empregadas como ajudas à interpretação verbal pública: ter memória constituía-se em um 

estatuto que possibilitava utilizar o espaço como um instrumento para o controle do tempo e 

da linguagem (MITCHELL, 2009, p. 170-172). Em virtude de o rei assírio possuir o controle 

estrito da informação, é possível afirmar que o soberano efetivou uma das prerrogativas 

exercidas pela memória funcional: a Legitimação. Assmann (2011, p. 151) apontou que ela 

está vinculada ao anseio prioritário da memória política ou oficial, constituindo-se como uma 

aliança entre dominação e memória, que se manifesta positivamente no surgimento de formas 

elaboradas do saber histórico. Essa memória legitimadora da dominação tem, ao lado de uma 

face retrospectiva, também outra, prospectiva: a construção de palácios imperiais assume o 

caráter de glorificação dos feitos magnânimos perpetrados no passado e, consequentemente, 

que devem ser lembrados, narrados, decantados, eternizados e arquivados em monumentos 

arquitetônicos portadores de caráter memorial. 

Os monumentos se constituem como centros de memória e de significado, que 

assumem sentido mediante a relação homem-ambiente. Por meio de uma linguagem que lhe é 

própria, a arquitetura identifica relações de hierarquia – seja entre os homens que participam 

da composição dos ambientes, seja entre as unidades espaciais que os estruturam –, e pode 

apresentar declarações ideológicas acerca das relações políticas e sociais. Uma vez que a 

construção de monumentos demanda o controle de grande mão de obra e da disponibilidade 

de recursos e material, a monumentalidade dos palácios assírios atuou como um discurso de 

força e grandeza, em reforço à figura do soberano que coordenava as atividades de construção 

e governava um Império de recursos inesgotáveis. 

O discurso arquitetural possibilita, portanto, a identificação das formas pelas quais 

os códigos que manifestam significados são recebidos e sentidos pelos homens. A 

organização do espaço, por outro lado, afirma que os homens são capazes de manipular – e de 

fato manipulam – o universo de sua subjetividade de modo a estabelecer um modo de 

relacionamento entre a consciência individual – ou do grupo que compõem – e os objetos 

reais, materiais e/ou virtuais (COELHO NETTO, 2002, p. 97-123). A arquitetura acaba por 

ser uma colcha de significados costurados pelo substrato imaginário dos homens em interação 

com o ambiente, uma trama de vivências que se inscreve no plano físico e que torna 

praticamente impossível o “esvaziamento” de algum dos elementos que a constitui. O homem, 

por sua simples presença, acaba por impor um esquema no espaço, organizando-o e 

conformando-o às suas necessidades e/ou interesses.  
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A arquitetura é, assim, uma forma socialmente elaborada de organizar o espaço, 

tornando conhecidos quaisquer conceitos espaciais que fazem das estruturas arquiteturais um 

constructo intelectual, no qual os elementos da produção do espaço são respostas afetivas e 

cognitivas de necessidades humanas fundamentais, ao ocupar e reagir aos ambientes. O 

espaço da arquitetura é, portanto, manifestação de um mundo ordenado, um cosmos fundado 

ontologicamente no mundo, uma irrupção manifesta no universo social, fazendo coexistir 

dimensões míticas e sociais, construindo manifestações de uma realidade pretendida.  

 

A organização do espaço assírio reiterava a obra exemplar dos deuses: um 

empreendimento de ordem. Cumprindo suas prerrogativas em consonância com os preceitos 

divinos – que era o fim último do exercício da realeza –, os soberanos assírios realizaram 

numerosos empreendimentos arquitetônicos em escala monumental, o que resultou em uma 

multiplicidade significativa de tipos distintos de palácios. 

Kertai (2013a) sugeriu a existência de oito tipos distintos de palácios diversos 

erigidos nas principais cidades do Império. O uso principal dado ao palácio definia 

genericamente sua tipologia. O uso como habitação – para usufruto do soberano assírio, 

embora haja registros de palácios construídos para membros da família real, príncipes 

herdeiros e altos oficiais assírios – era o mais recorrente. No entanto, não se pode descartar a 

possibilidade de palácios terem sido construídos para armazenamento de produção e 

finalidades militares (KERTAI, 2013a, p. 20-21).  

Mesmo diante da escassez de informações acerca dos programas arquitetônicos 

dos reis assírios, é possível afirmar que os tipos de palácios revelam dados sobre os meios e a 

organização a dispor da realeza. Para tanto, podemos definir os palácios assírios tendo como 

características básicas: a presença de um pátio central, de muros com uma entrada central e 

evidências de uso residencial (TAKLA, 2008a, p. 120). A partir da multiplicidade da 

arquitetura monumental neoassíria, podemos distinguir dois tipos fundamentais de palácios: 

os palácios principais e os palácios militares (KERTAI, 2013b, p. 692-693). 

Turner (1970, p. 181) apontou que os palácios militares funcionaram como o 

centro nevrálgico de um largo complexo militar, agrupando por meio da arquitetura 

características militares e palacianas. Em virtude destas características que desempenhavam – 

que estavam separadas na prática, não na arquitetura –, Kertai (2013a, p. 19) apontou que 
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essas estruturas também poderiam receber a denominação de Palácios de Guerra e Paz. E, 

levando em conta o tamanho do exército assírio e a quantidade de tributos e despojos 

adquiridos, é difícil estimar o tamanho e a proporção das atividades realizadas no interior dos 

palácios militares (KERTAI, 2011, p. 73). 

Já os palácios principais congregam um conjunto de cômodos organizados de 

modo a externar a função arquitetônica de focalização direta à administração real (KERTAI, 

2011, p. 83). Inclusive, o primeiro palácio principal do Período Neoassírio foi o Palácio 

Noroeste de Assurnasirpal II (KERTAI, 2013a, p. 11). Em virtude de este palácio ser o mais 

bem escavado, o mais conhecido no que tange à composição estrutural de suas partes internas 

e o portador de uma quantidade mais profusa de informações, nos deteremos majoritariamente 

à análise de sua estrutura arquitetônica e de seu programa escultórico. 

O Palácio Noroeste de Assurnasirpal II (ver Imagem 10) pode ser descrito como 

uma combinação de suítes independentes que formaram uma organização linear, contendo 

uma entrada principal localizada na parte norte do palácio, e constituída por grandes 

apartamentos de estado, com destaque para o conjunto que reunia a Sala do Trono (KERTAI, 

2013b, p. 701-702). Esse conjunto bem delimitado de suítes autônomas e acessíveis era 

interligado por corredores que articulavam o acesso ao interior do palácio. De maneira geral, 

o interior deste palácio esteve fraturado em uma quantidade de espaços de caráter 

diplomáticos articulados a um conjunto residencial e de serviços para usufruto do rei e da 

comunidade palaciana (KERTAI, 2011, p. 75).  

Inclusive, Kertai (2012, p. 340) apontou que o Palácio Noroeste de Assurnasirpal 

II era dividido em três zonas principais: a Ala dos Apartamentos de Estado, um complexo de 

cômodos de caráter administrativo, incluindo a Sala do Trono; o Pátio Central, que conectava 

seis suítes monumentais do palácio, agrupadas por trás da Sala do Trono; e, por fim, ao sul do 

Pátio Central é possível identificar a área de uso residencial do rei, o que incluía a área de 

serviço. 
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Imagem 10: Planta arquitetônica do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. 

Fonte: KERTAI, 2012, p. 339. 
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A heterogeneidade marca, portanto, a estrutura básica interna dos cômodos que 

compuseram a tipologia dos palácios. O principal cômodo era a Sala do Trono, que acomoda 

o símbolo principal da realeza – o trono –, ligando o pátio principal aos ambientes mais 

restritos do palácio, como o pátio interior. O palácio também possuía uma recepção externa à 

Sala do Trono, atuando praticamente como uma ‘sala do trono secundária’. Dentre seus 

aspectos multifuncionais, é possível constatar a presença de suítes residenciais e de recepção, 

típicas dos palácios assírios. Por fim, a ala de serviços possuía pequenas unidades de caráter 

residencial fixadas no centro dos palácios, onde eram realizadas atividades de serviço 

(KERTAI, 2013b, p. 695-699).  

Independente do tipo das suítes, a análise da estrutura arquitetônica possibilita-nos 

conhecer as dimensões de hierarquia que permeiam a construção dos espaços. Kertai (2014, p. 

195; 2013b, p. 701) afirmou que há muitas maneiras de conceituar a organização espacial 

assíria, embora seja comum seguir a divisão do palácio entre dimensões públicas e privadas. 

Entretanto, existem problemas de ordem conceitual embutidos nesses princípios: a dualidade 

entre o público e as esferas privadas é uma concepção tardia para o caso de palácios assírios, 

estando articuladas a partir da utilização das expressões em língua acadiana bābānu e bētānu, 

que podem ser traduzidas como “fora” e “dentro”. O que é certo, porém, é que há um 

problema com a dualidade bābānu/bētānu mediante a escassez de registros em fontes assírias.  

Considerando a dimensionalidade da organização palaciana entre o bābānu e o 

bētānu, Margueron (2007, p. 96; 2005, p. 98-100) sugeriu que as duas partes constitutivas do 

palácio estiveram interligadas por uma sala característica, a Sala do Trono, que teria 

funcionado majoritariamente para o agrupamento da estrutura arquitetônica palaciana, bem 

como para fundar a ideia de unicidade diante da composição mesma do ambiente. Contudo, 

como propôs Kertai (2014, p. 196), há que se demarcar que a dualidade entre o bābānu e o 

bētānu é uma construção moderna. Ainda assim é possível pensar a existência de uma 

dualidade básica no interior dos palácios, mesmo quando não havia a ocorrência de uma 

emissão semântica presente. Nesse sentido, a esfera privada poderia, por exemplo, estar 

diretamente associada à existência de um harém.  Por outro lado, a dimensão pública do 

palácio poderia ser personificada pelos cômodos de acesso menos restrito no interior da ala 

dos apartamentos de Estado (ver Imagem 11). Nesse último caso, Kertai (2013a, p. 14) 

defendeu que os cômodos manifestaram um processo de integração claro a um programa 

arquitetônico que, nos casos de Assurnasirpal II e Shalmaneser II, se caracterizou pela 

continuidade.  
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Imagem 11: Planta arquitetônica da Ala de Apartamentos de Estado do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em 

Calá. Fonte: RUSSELL, 1998, fig. 2, p. 657. 

 

Os programas escultóricos criaram uma ligação estreita aos apartamentos de 

estado, além de oferecer alguns outros meios de acesso, por exemplo, à parte residencial e de 

serviços em torno do palácio. Tendo em vista que o acesso entre os apartamentos de estado e 

a ala residencial e de serviços era provavelmente limitado, a continuidade na colocação de 

diferentes suítes teria proporcionado uma relação ideal no interior dos palácios neoassírios, 

por meio da qual as alas de apartamentos de Estado teriam servido como marca notavelmente 

consistente da continuidade na disposição das próprias suítes na arquitetura de todo o período 

neoassírio (KERTAI, 2011, p. 77-78). 
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Os palácios neoassírios, assim como a grande marioria dos palácios 

mesopotâmicos, foram construídos com a característica de serem relativamente fechados para 

o exterior (KERTAI, 2013b, p. 695). Com isso, se sugere que a análise da organização 

espacial dos palácios não se paute na dualidade entre público e privado, pois os palácios não 

foram organizados para criar privacidade, mas para organizar o acesso. Aqui se inscreve a 

diferença importante entre privacidade e acesso. Este último é mais fluído e complexo, 

existindo em muitos níveis, de modo temporal e situacional. Nisso, as partes internas do 

palácio fornecem algumas das melhores oportunidades para se aproximar do rei e de acessar 

os diversos elementos sociais movimentados pelas relações ambientais vivenciadas no interior 

da comunidade palaciana (KERTAI, 2014, p. 196). 

 

 

Imagem 12: Expectativa de direção de movimento a partir da posição indicada pelo emprego de figuras mágico-

religiosas no interior do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. 

Fonte: KERTAI, 2012, fig. 11, p. 344. 

 

Kertai (2012, p. 340; 2011, p. 76) afirmou que cada uma das suítes palacianas 

possuía, portanto, a capacidade de ser autossuficiente; fechada, porém sem deixar de 

possibilitar a circulação (ver Imagem 12); independentemente acessível a partir de pátios 
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abertos de recepção ou, ocasionalmente, um corredor, sem a necessidade de passar por outra 

suíte, o que as integrava a uma única estrutura palaciana. Assim, a organização espacial 

neoassíria teve duas consequências principais: primeiramente, a conexão e o fluxo – 

realizados de forma direta e concentrada através do palácio – eram dependentes de corredores 

e pátios, o que facilitou o controle e possibilitou às áreas serem fechadas, se assim o 

desejassem; e, por fim, a condição de concentração de rotas de acesso por corredores e pátios 

ocasionou a ausência de vias alternativas no interior do palácio. 

Aliás, é importante demarcar que os pátios e os corredores foram largamente 

decorados por relevos fixados às paredes, representando cenas de caráter militar e de caça, 

além de figuras de cunho apotropaico, em cenas narrativas que contavam também com a 

presença de Inscrição-Padrão no interior do programa decorativo (KERTAI, 2012, p. 341).  

 

 

Imagem 13: Figuras mágico-religiosas empregadas no Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. 

(L designam leões alados; B, touros alados; e A, gênios alados/Apkallu)  

Fonte: KERTAI, 2012, fig. 10, p. 344. 
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Pautando-se na disposição das figuras mágico-religiosas de caráter apotropaico no 

interior da decoração dos palácios (ver Imagem 13), podemos constatar que a organização do 

espaço foi feita com a pretensão de ordenar o fluxo interno (ver Imagem 12): as figuras 

acompanharam e direcionaram as pessoas, guiaram o movimento, controlaram o acesso, 

comunicaram significados aos visitantes, e forneceram estímulos ambientais que nos permite 

conhecer acerca do uso e protocolo de controle dos espaços arquitetônicos de palácios 

imperiais neoassírios (KERTAI, 2013b, p. 704; 2012, p. 344-346).  

O fluxo no interior da estrutura arquitetural insere o homem no interior do 

ambiente, dota-o de movimento e faz emanar uma comunicação entre os diversos estímulos 

ambientais e as respostas afetivas pretensamente esperadas. É daí que surgem os significados, 

em situação.  

 

2.3.1. LEGITIMAÇÃO DA REALEZA E CONSAGRAÇÃO ÀS DIVINDADES: 

A SALA DO TRONO COMO MECANISMO DE MANUTENÇÃO DA ORDEM 

Como apontou Rapoport (1990), os significados contidos na arquitetura são 

agenciados via mediação simbólica, a partir das propriedades de estímulo do ambiente. No 

caso dos palácios neoassírios, é primordial demarcar que eles funcionaram para além de sua 

dimensão material, dos ângulos e da geometria. As imagens e os esquemas espaciais 

desempenharam o papel de tecnologia simbólica no interior da composição do ambiente, 

comunicando significados, manifestando funcionalidade e exercendo estímulos ambientais 

diante do homem que o ocupava. Nesse sentido, os palácios neoassírios possuíam 

comunicação não-verbal, articulando significados que emergem da relação homem-ambiente, 

passíveis de serem compreendidos e decodificados o mais fidedignamente possível no interior 

de um cabedal analítico preciso.  

Os elementos não-verbais que são agenciados no espaço arquitetônico possuíram 

uma força impressiva significativa na tridimensionalidade do principal cômodo dos palácios 

imperiais neoassírios. A Sala do Trono
26

 (ver Imagem 14) conectava e restringia o acesso aos 

pátios relativamente abertos, possuía decoração em suas dimensões materiais e, por fim, 

atuava como principal suíte de recepção de residências privadas (TURNER, 1970, p.178-179). 

Este cômodo pode ser genericamente definido como um espaço da arquitetura delimitado 

                                                           
26

 No caso da Sala do Trono (Sala B) do Palácio de Assurnasirpal II, o cômodo principal da estrutura palaciana 

possuía um escalonamento de 45,5m x 10,5m (KERTAI, 2012, p. 340).  
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materialmente por limites; fechado, mas acessível; capaz de conter certo número de pessoas, 

com uma eventual focalização sobre um ponto particular, sobretudo onde estava localizado o 

trono, o móvel que define a especificidade da Sala (MARGUERON, 2007, p. 70-73). 

 

 

Imagem 14: Planta arquitetônica detalhada Sala do Trono e das suítes oeste da Ala de Apartamentos de Estado 

do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. Fonte: RUSSELL, 1998, fig. 6, p. 666. 

 

Estando no centro do palácio, este cômodo comportava o Trono que, por 

extensão, assumia uma dimensão metaforizada de coração do palácio, que, por sua vez, 

metaforizava o coração do Estado assírio (WINTER, 1993, p. 36). Por esse motivo, a Sala do 

Trono exercia a função de proporcionar um ambiente adequado para o rei receber visitantes 

e/ou gerenciar os assuntos competentes à realeza, estejam eles conectados aos assuntos de 

Estado ou a seus interesses privados. A posição da Sala no complexo do palácio foi concebida 
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para possibilitar o acesso direto pelo pátio externo, restringindo a entrada para o pátio central 

e salvaguardando a privacidade do setor residencial do edifício, um fator importante no 

planejamento da estrutura dos palácios (TURNER, 1970, p.183). 

 

 

Imagem 15: Visibilidade do trono na Sala B do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. 

Fonte: KERTAI, 2012, fig. 7, p. 343 (detalhe). 

 

Levando em conta que o primeiro cômodo monumental encontrado após cruzar a 

entrada e o pátio central do palácio era a Sala do Trono, então o principal trono do Império 

estava a apenas uma porta de distância da parte mais acessível do palácio. Todavia, estar perto 

não significa necessariamente uma facilidade de acesso (KERTAI, 2013b, p. 701; 2012, p. 

338). Isso porque a Sala do Trono representa não só o rei, mas o reino como um todo; mesmo 

que o rei não estivesse fisicamente presente, sua presença se construía nas representações do 
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ausente. Isso foi possível mediante a posição que o trono eventualmente desfrutava: o rei 

poderia ser visto entronado por uma extensa área do pátio da Sala do Trono através das portas 

ED e E (ver Imagem 15), o que nos permite inferir que a posição ocupada pelo rei em seu 

trono resultou de um esforço intencional de construção de um eixo visual que articula tanto o 

nicho interno da Sala do Trono quanto o nicho externo a ela (KERTAI, 2012, p. 342-343).  

A focalização do trono – e da figura do rei que corriqueiramente o ocupava – é de 

fundamental importância para compreender a significância assumida por esse cômodo: é o 

trono que definiu a especificidade dessa Sala e, consequentemente, que suscitou 

representações ideais acerca da realeza assíria. O trono é um signo da majestade, personifica a 

realeza, manifesta a hierarquia que deve ser respeitada, e constituiu-se como elemento 

honorífico no interior da estrutura arquitetônica (MARGUERON, 2007, p. 70-72). 

Por conta disso, somos levados a considerar que a composição arquitetural 

neoassíria reforçava a instituição da realeza e a figura do soberano por meio de mecanismos 

simbólicos, construindo dimensões que estão em processo de interação, interpenetrando-se. O 

soberano entronado na Sala do Trono manifesta a soberania do Império e a consagração da 

realeza à Assur, capaz de vencer as guerras no campo de batalha terreno e cósmico, 

garantindo a manutenção da Ordem e do Equilíbrio neoassírio que não deveria ser perturbado.  

Ao manifestar no espaço arquitetônico a garantia da manutenção de que o Cosmos 

neoassírio estava a salvo das forças do caos, o rei assírio demonstrava que desempenhara bem 

seu papel de rei de justiça e fator de equilíbrio cósmico. Nesse sentido, o espaço assume 

dimensões de suporte mnemônico, impregnado com a presença do ausente, e sendo sentido e 

vivenciado como uma porção de sagrado contido na arquitetura. Tendo em vista que o palácio 

funcionou como um microcosmo ordenado e equilibrado mediante uma quantidade específica 

de ações empreendidas – pois a ação do homem afeta diretamente o cosmos –, Postgate (1994, 

p. 144) apontou que a Sala do Trono deve ser entendida como a proclamação dos luxuriosos 

estandartes de Estado por meio de uma mensagem iconográfica convencionada que 

apresentava a legitimação religiosa e, mediante as cenas que retrataram suas proezas militares, 

a justificação política do soberano assírio, devendo ser facilmente compreendida para a 

audiência que acessasse o cômodo.  
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2.4. O HOMEM COMO PARTE INTEGRANTE DA ARQUITETURA:  

A COMPOSIÇÃO DA AUDIÊNCIA DOS PALÁCIOS NEOASSÍRIOS 

Embora fosse organizado para permitir o acesso, o interior dos palácios assírios 

foi provavelmente limitado a uma audiência precisa, possivelmente parte da elite política e 

religiosa (POLLOCK, 2008, p. 178). De tal modo, a permissão de acesso ao interior do 

palácio teria refletido a proporcional importância que os visitantes desempenhavam perante os 

olhos do soberano assírio (POSTGATE, 1994, p. 144). 

Inclusive, o desenvolvimento do programa decorativo empregado na Sala do 

Trono de palácios neoassírios – que teria resultado de um processo de influências 

provenientes de Mari – manifestava um repertório de motivos que implicava em uma 

iconografia do soberano assírio, que esteve diretamente associada às estruturas palacianas: rei 

em combate contra animais selvagens, o rei vitorioso diante da derrota do inimigo, e o rei 

recebendo uma delegação estrangeira (WINTER, 1993, p. 30-31). 

O emprego do simbolismo na construção do programa decorativo dos palácios 

reflete uma forma de comunicação entre a elite, à medida que as esculturas parietais 

reforçavam uma autoimagem da própria elite. A repetição de expressões de grandiosidade e 

poder teriam ajudado a criar um senso de unidade entre as elites política e religiosa, exaltando 

a hierarquia e o status que cada uma desempenhava. E, com isso, era imprescindível o trato e 

o zelo diante das respectivas ações terrenas – sejam positivas, sejam negativas –, pois estas 

poderiam incorrer no favor ou no desfavor dos deuses (POLLOCK, 2008, p. 178-194). As 

ações humanas atuaram, com isso, como um constante mecanismo de regulação do Cosmos, 

sendo imprescindível agir em consonância com os interesses das divindades tutelares, para 

delas receber os favores que tornavam a existência terrena ordenada.  

Para que possamos compreender melhor as mensagens expressas pela estrutura 

arquitetônica neoassíria é preciso, no entanto, conhecer a composição da audiência que 

habitava, trabalhava e/ou visitava esporadicamente os palácios. Kertai (2014, p. 193) apontou 

que não se sabe ao certo quem viveu e/ou trabalhou nos palácios, tampouco o número exato 

de residentes. Mesmo diante de informações nem tão precisas, Russell (1991 apud. TAKLA, 

2008a, p. 165-167) propôs que, de maneira geral, a audiência do palácio era composta por 

doze grupos distintos: 

1) Rei – grande construtor e principal morador do palácio; 
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2) Príncipe herdeiro e a família real;  

3) Cortesãos – altos oficiais assírios e funcionários descritos como hóspedes dos 

palácios;  

4) Servos – o que poderia incluir eunucos, guardas e outros trabalhadores;  

5) Empregados estrangeiros – músicos, escribas, adivinhos, etc., que eram 

empregados na corte;  

6) Prisioneiros estrangeiros – trazidos à capital do Império como força de trabalho 

cativa, utilizada na construção dos palácios como operários;  

7) Futuros reis – os relatórios de construção apresentam mensagens que pedem que 

os futuros reis assírios realizem a restauração do palácio à sua condição original; 

8) Deuses – os registros de construção afirmam que os deuses foram convidados a 

entrar no palácio quando este fora finalizado, talvez uma manifestação metafórica 

de que as estátuas dos deuses foram movidas para o interior dos palácios;  

9) Povo da Assíria – majoritariamente assírios supostamente convidados a participar 

de algumas festividades e celebrações que ocorriam nos palácios;  

10) Provincianos – “antigos estrangeiros”, principalmente governadores provincianos, 

incorporados ao povo da Assíria;  

11) Estrangeiros subjugados – visitantes enviados ou que trazem tributos;  

12) Estrangeiros independentes – enviados de países não subjugados ao controle 

político direto da Assíria. 

Além disso, Kertai (2014, p. 196) sugeriu que a essa comunidade palaciana estariam 

integrados os membros do harém real, o que possivelmente incluía as concubinas e suas 

crianças, e as segundas-esposas do rei. 

Diante disso, os diversos grupos que compuseram a audiência dos palácios 

imperiais neoassírios podem ser reunidos por níveis de penetração e vivência social no 

interior do espaço arquitetônico palaciano (ver Imagem 16). Propomo-nos, aliás, que a 

organicidade de tal agrupamento seja feita em dois níveis – vertical e horizontal –, tratados 

simultaneamente. No primeiro, pretendemos demarcar a hierarquia e atuação prática/material 

dos grupos de sujeitos no interior da estrutura arquitetônica palaciana. No último, propusemos 

ressaltar as ordens de semelhança que os distintos grupos manifestam entre si.  
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Imagem 16: Composição e agrupamento da audiência dos palácios imperiais neoassírios por níveis de 

penetração e vivência social no interior do ambiente palaciano 

 

Assim, a audiência dos palácios pode ser agrupada em três níveis: assírios, 

congregando os diversos sujeitos e grupos que se compuseram etnicamente na Assíria; não-

assírios, entendidos como aqueles estrangeiros incorporados direta ou indiretamente ao 

interior do Império; e estrangeiros. Tais grupos são subdivididos em categorias que 

manifestam os níveis de vivência no interior dos palácios. Essas categorias caracterizam a 

audiência dos palácios por hierarquia política, por força de trabalho, por ordem simbólica, e 

por formação social, respectivamente.  

Mediante tamanha heterogeneidade da audiência palaciana, a análise da 

composição do discurso arquitetural neoassírio deve levar em conta que os elementos 

escultóricos dos palácios funcionaram como mensagens manifestas com clarividência 

dirigidas a uma audiência relativamente restrita, que deveria compreender e reagir de acordo 

com o comportamento que delas era esperado. Tais mensagens pressupõem a existência de 

emissores e receptores, que devem ser marcadamente evidentes na produção do próprio 

discurso arquitetural. Aqui, para efeitos dessa pesquisa, pretendemos lidar com as mensagens 

cunhadas pelos assírios, sobretudo aqueles elementos relacionados diretamente a realeza; 

mensagens tais que foram expressas por meio da arquitetura palaciana, podendo ser acessadas 

pelos não-assírios e estrangeiros.  
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Isso demonstra a significativa capacidade técnica que os assírios possuíam de 

criar espaços capazes de comunicar significados precisos à audiência diversa que percorria os 

cômodos palacianos: no interior deles, os sujeitos deveriam ter uma ideia minimamente 

definida acerca do funcionamento dos ambientes e dos comportamentos esperados deles no 

interior de tamanha estrutura arquitetônica (KERTAI, 2014, p. 193).  

A composição da audiência dos palácios revela, por extensão, grande parte dos 

usos e pretensões empregadas aos ambientes. Desse modo, o ângulo de ser da arquitetura deve 

partir da consciência da figura do espectador diante da escultura, fazendo-o existir no interior 

de um programa artístico minuciosamente planejado. Só assim será possível demarcar como o 

espaço arquitetônico induziu comportamentos físicos que transcenderam o mero confronto da 

pessoa com o recinto, por meio de sentimentos alcançáveis com a autoconsciência de esses 

sujeitos reconhecerem-se como ocupantes e praticantes do próprio espaço arquitetônico, que, 

por consequência última, acaba por ser dotado de significância a partir desta ação mesma. 

 

2.5. IMAGEM, PODER, REALEZA, ORDEM E EQUILÍBRIO CÓSMICO:  

OS RELEVOS COMO ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO ESPAÇO 

Trigger (1990, p. 127 apud. TAKLA, 2008a, p. 130) afirmou que quanto mais 

decorados forem os edifícios de arquitetura monumental, mais poder eles expressam. Nesse 

sentido, podemos considerar que as imagens vinculadas às estruturas arquitetônicas dos 

palácios neoassírios não são estáticas, são portadoras de ação, se movimentam, atuam como 

propriedades de estímulo à relação homem-ambiente. Daí emana os significados que, por sua 

vez, só podem ser compreendidos por meio da decomposição dos diversos elementos 

componentes das imagens mesmas.  

Enquanto mecanismos de poder no interior de uma sociedade determinada, as 

representações contidas nas imagens surgem do conflito social, de uma guerra de imagens, 

como distorções socialmente aceitas por um grupo que as expressa em suportes relativamente 

duráveis àqueles grupos que potencialmente rivalizem com sua visão de mundo. Essas 

representações são compreendidas no interior de uma consciência coletiva – que não vai se 

diferenciar de uma consciência individual – de um grupo identitário relativamente 

homogêneo, que pretensamente uniformizou práticas e concepções para que se fundasse uma 

comunidade humana assentada na concepção de uma comunidade cósmica, a qual é partilhada 
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pelos membros comuns deste mesmo grupo. A partir daí, as pessoas precisam acreditar no 

mundo que habitam, seja ele real ou mítico. Municiados de suas crenças, as ações humanas 

que articulam os objetos materiais são embebidas de um substrato cognitivo que faz de todo 

objeto material um acontecimento, pois está historicamente inserido em um contexto e, por 

meio de sua análise, revela as relações que o fizeram emergir como produto do grupo que o 

criou. Assim, os objetos materiais partilham e portam dimensões imateriais intimamente. 

Partindo das considerações de Rapoport (1990, p. 14-19), podemos apontar que os 

relevos parietais desempenharam dentro da estrutura arquitetônica a função de elementos 

estruturantes da constituição do espaço arquitetônico, fazendo com que as pessoas reagissem 

aos ambientes através de respostas afetivas globais baseadas no sentido que os ambientes (e 

aspectos particulares deles, como os próprios relevos) tinham para as pessoas. Os significados 

agenciados com esses ambientes estiveram expressos fisicamente em esquemas e domínios 

construídos em tantos outros aspectos da cultura material.  

De tal modo, podemos afirmar que os relevos neoassírios refletem dimensões de 

religiosidade, identidade, etnicidade e historicidade, além de revelar processos psicológicos 

que relatam o modo como é tratada a natureza da ordem e da desordem no interior da 

sociedade assíria, os diversos artefatos materiais manuseados, os arranjos ambientais e os 

habitantes palacianos daquela época. Em virtude disso, os relevos neoassírios são evidências 

das atividades sociais que ocorriam no interior do ambiente arquitetônico palaciano, e 

serviram como testemunho da significância que os palácios possuíam na sociedade assíria 

(McCORMICK, 2002, p. 20-21). E mais precisamente, a interação entre os relevos e o arranjo 

espacial neoassírio criou um domínio em que o processo de construção foi estabelecido na 

pedra e no espaço (McCORMICK, 2002, p. 72), sobretudo no interior das Salas do Trono de 

palácios imperiais neoassírios (ver Imagem 17).  

Os relevos estruturam mensagens visuais nas paredes do principal cômodo 

palaciano neoassírio, transcendendo dimensões decorativas, compondo afirmações acerca da 

sociedade que as produziu, ancorando a permanência dos registros visuais para além do tempo 

de existência física de seus personagens, conectando esferas humanas, visuais, sociais e 

simbólicas: a comunicação arquitetural não-verbal apresenta a pessoa do rei como 

criativamente dotado e completamente protegido, na medida em que os textos que as 

acompanham indicam que ele recebeu sua habilidade criativa como uma benesse dos deuses. 

Sugere-se, com isso, que o rei e sua administração estabeleceram uma conexão retórica entre 
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atividades militares e de construção, colocando-as nas paredes da mesma sala: o soberano 

assírio, que controlava um vasto território, adquiria grande força de trabalho por meio de seu 

poderio militar, acumulando cativos como mão de obra operária necessária à construção de 

seus empreendimentos arquitetônicos monumentais (McCORMICK, 2002, p. 71-73). A figura 

do rei construtor é, aliás, um elemento arquétipo nas sociedades mesopotâmicas: por um lado 

a atividade (re)construtiva replica os empreendimentos que reis antecessores praticaram; por 

outro, o desenvolvimento de arquitetura monumental também remete a obra criativa original 

perpetrada pelos deuses, edificando o mundo que os homens habitam.  

 

 

Imagem 17: Planta arquitetônica detalhada da Sala do Trono e das suítes oeste da Ala de Apartamentos de 

Estado do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.   

Fonte: RUSSELL, 1998, fig. 26, p. 706. 

 

Por conta disso, McCormick (2002, p. 82-83) apontou que o poderio militar e a 

imagem do rei vitoriosamente entronado tornou-se o ponto focal do arranjo espacial dos 

palácios imperiais neoassírios (ver Imagem 15), pois indicava: a) o controle continuado das 

periferias do Império; b) o estabelecimento da superioridade militar e seu direito de governar; 

c) a conquista das regiões, incorporadas à estrutura do palácio, e das forças de trabalho que 

aumentaram com o fluxo de novos cativos; e, d) que os inimigos do rei e seus exércitos são 

aterrorizados pela aura real, engajada diretamente nas diversas dimensões da guerra, 

cumprindo o exercício do poder. O rei converteu-se, portanto, no grande construtor e no 

grande líder militar, coordenando a atividade de confecção de sua autoimagem como líder 

militar vitorioso e construtor habilidoso, referendado pelos deuses.  



    79 

Se considerarmos que as decisões econômicas e políticas eram permeadas por 

substratos de religião no interior da sociedade assíria, então é importante ressaltar que as 

práticas religiosas afetaram todo o corpo social assírio: é significativo destacar que as forças 

da natureza e as ações divinas e do homem estavam intimamente interrelacionadas no interior 

da visão de mundo mesopotâmica. Cabe ressaltar, com isso, que a sociedade não se separa da 

natureza, tampouco da religião: os reis pediam a autorização divina para o exercício de seu 

governo e, para isso, se colocavam a serviço dos deuses, como seus representantes máximos 

no plano terreno. O sucesso político, portanto, funcionaria como um indicativo dos favores 

divinos perpetrados na esfera humana, estando o rei e o reino sancionado divinamente 

(POLLOCK, 2008, p. 186-191). Assim, a construção cosmológica de um espaço portador de 

dimensões míticas atendeu a uma necessidade de ordem que era social, mas também religiosa.   

Na medida em que os relevos parietais, em sua praticidade escultórica, buscaram 

fazer lembrar à audiência do palácio do poderio do Império e das prerrogativas da figura do 

rei referendado pelo deus Assur, somos levados a considerar que esses suportes materiais são, 

também, portadores de finalidades mnemônicas. Tais imagens se inscreveram diretamente na 

memória, legitimando o poder e a soberania neoassíria por meio do suporte visual, em um 

corpus imagético-escultórico, que narra a memória política oficial do Império, “arquivado” 

em lajes de alabastro fixadas nas paredes dos palácios imperiais, abertos aos olhos do público 

que os acessavam e, assim, serviam como manifestação visual da conduta que lhes era 

exigida. Em virtude disso, McCormick (2002, p. 80) assegurou que a combinação do arranjo 

espacial e o programa escultórico dos relevos produzia um efeito sobre os observadores, 

criando um domínio verdadeiramente único na arquitetura assíria. 

A organização do espaço arquitetural neoassírio teria movimentado, com isso, 

uma série de relações, suscitando imagens ideais que participaram da construção do ambiente 

palaciano. Concomitantemente, as imagens escultóricas fixadas às paredes de palácios 

neoassírios possuíam grande força impressiva, convertendo-se, nas palavras de Rapoport 

(1990, p. 46), em símbolos relevantes por meio dos quais as pessoas sabiam, sem pensar, o 

comportamento que era esperado delas. Tais imagens não são apenas midiáticas, pois são 

responsáveis por psicologizar os signos iconográficos, imprimindo valor a eles, de tal modo 

que podem ser enquadradas como códigos de leitura dos significados de que são portadoras. 
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Em suma, é imprescindível afirmar, seguindo as palavras de McCormick (2002, p. 

194), que a mente humana é um labirinto de estruturas com a habilidade de interconectar 

múltiplas concepções em um complexo arranjo de significados, que devem ser apresentados 

como parte de uma fábrica de realidade e não uma construção mecânica e facilmente 

apreensível. Nesses termos, os palácios neoassírios podem ser encarados como construções 

que apresentam o relacionamento entre as esferas humana e divina da existência, funcionando 

por meio de ícones que corporificam o comportamento social humano e as concepções 

desejadas por seus criadores. 
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CAPÍTULO 3 – ENTRE ARTE E HISTÓRIA:  

A COMPOSIÇÃO DAS NARRATIVAS VISUAIS NEOASSÍRIAS 

 

3.1. DIMENSÃO ARTÍSTICA DE OBJETOS MATERIAIS 

A partir do início do século XIX foram realizados os primeiros trabalhos 

sistemáticos de investigação arqueológica na região mesopotâmica, que àquela época 

compunha o Império Turco-Otomano. Diversos estudiosos europeus – especializados em 

textos bíblicos e autores clássicos – afluíram para a região com a finalidade de produzir 

pesquisas acerca das mais antigas civilizações do mundo, dentre elas a Assíria. Os principais 

sítios do moderno Iraque passaram a ser escavados e, mediante os resultados obtidos com os 

trabalhos expedicionários europeus, as antiguidades orientais compuseram uma parcela cada 

vez maior das coleções de museus: James Rich formou a base da coleção mesopotâmica do 

Museu Britânico, entre 1808 e 1820; Paul-Émile Botta escavou Nínive e Khorsabad, em 1842, 

a serviço do Museu do Louvre; e Austen H. Layard – com a cooperação Henry C. Rawlinson 

e Hormuzd Rassam –, realizou grandes descobertas de esculturas assírias na atual cidade de 

Nimrud, em 1845 (COLLINS, 2008, p. 10-12).  

Todo o conjunto de artefatos, esculturas e inscrições contidas no interior da 

estrutura arquitetônica de diversos monumentos – templos, palácios, etc. – que compuseram o 

traçado do plano urbanístico de cidades antigas foi transportado do Oriente Próximo 

diretamente para as coleções de museus da Europa e de diversas outras partes do mundo, 

constituindo uma massiva quantidade de objetos arqueológicos que foram gradualmente 

identificados e analisados pela comunidade científica. Entretanto, como apontou Winter 

(1985), esses “troféus exóticos” foram geralmente tratados como objetos de arte pelos 

museus, mas não receberam o mesmo tratamento pelos acadêmicos, pois a tradição filológica 

a que o estudo sobre o Oriente estava vinculado dedicava majoritariamente a tais objetos a 

função de adjunto dos textos, desempenhando uma importância diretamente secundária. Essa 

situação só passou a sofrer alteração no início da segunda metade do século XX, com o 

surgimento da primeira geração de historiadores treinados em analisar a arte oriental, trazendo 

à baila dos estudos da cultura material do próximo-oriental questões como estilo, iconografia, 

programa e narrativa visual.  

A adoção de novos posicionamentos metodológicos diante dos objetos materiais 

abriu gradualmente um leque de variadas possibilidades para o estudo da cultura material. 
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Para tanto, coube aos historiadores e aos arqueólogos utilizarem dos novos mecanismos para 

construírem os andaimes de onde se podem contemplar os monumentos antigos como obras 

de arte (FRANKFORT, 2010, p. 14).  

Uma das formas possíveis é tratar os objetos materiais no interior de um corpus 

documental organizado por regras de homogeneidade, pois os palácios assírios são fontes 

valiosíssimas para o estudo da sociedade assíria e, de modo particular, são objetos de grande 

importância para o entendimento da história do Império Neoassírio. Vale ressaltar, porém, que 

no quadro geral da arte mesopotâmica os objetos materiais foram compostos originalmente 

tendo intenções práticas, e não exclusivamente estéticas. Inclusive, Moscati (1985, p. 05) 

afirmou que o conceito de arte pela arte não existia na Mesopotâmia, já que a produção 

artística esteve desde sua origem a serviço da sociedade e daqueles que a governavam, 

convertendo-se em expressões do poder e da religião. Por isso, devemos entender que a arte 

mesopotâmica foi produzida de forma anônima – já que o artesão não pretendeu transmitir o 

seu nome, ou caracterizar individualmente sua obra –, sendo pública e coletiva, dirigida a uma 

finalidade específica, e estando acomodada a um cânone estilístico já existente.  

O próprio ordenamento da construção de monumentos e/ou de estátuas é parte 

importante desse conjunto interpretativo, pois são formas de expressão sem precedentes que, 

mediante a recorrência de tais práticas, permite constatar uma continuidade cultural efetiva e 

delimitada, que funcionou como um elemento estruturante da arte mesopotâmica. E, por outro 

lado, a originalidade e maturidade empregadas na atividade artística mesopotâmica refletem 

um quadro consolidado de estabilidade política (FRANKFORT, 2010, p. 14-15): na medida 

em que não havia agitações no tecido social e estava garantida a realização dos cultos nos 

templos – o que acarretava a manutenção do ordenamento cósmico –, o rei poderia concentrar 

sua atenção para a execução de projetos artísticos, os quais notadamente refletiram a 

sociedade que os compuseram. A dimensão artística dos objetos materiais revela, portanto, a 

sociedade que foi responsável por sua composição, tornando-se um eficaz guia de leitura de 

uma estrutura social específica que se encontra temporalmente distante, aproximando-as e 

abrindo possibilidades para que o trabalho atento de historiadores e arqueólogos seja 

realizado, levando em conta o potencial documental contido nesses artefatos.  

Aliás, a arte assíria manifesta um profundo interesse pela realidade, com 

recorrentes representações de temas cotidianos, sem que nenhum acontecimento fosse tratado 

como trivial. No que tange aos temas religiosos, estes eram tratados com tamanho formalismo 
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que as estilizações, estátuas e emblemas dos deuses serviam como elementos para que os 

homens realizassem os ritos estabelecidos. Com isso, a arte assíria assumia uma finalidade 

mágica que é, também, prática: ambas atendiam a um interesse específico e, obviamente, 

representavam o ponto de vista característico dos assírios (FRANKFORT, 2010, p. 139). 

Estudar a sociedade por meio dos mecanismos da arte é assumir que os relevos assírios 

possuem uma relação de correspondência diante do mundo que os assírios concebiam e (se) 

representavam, construindo estilizações a partir de um alto grau de sofisticação da técnica e 

de um singular cânone escultórico empregado. 

A construção dos palácios imperiais, nos quais foram compostas as representações 

visuais em relevos parietais, são resultantes de um arranjo político-militar e sociocultural 

particular vivenciado na Assíria, tornando-os mecanismos para a compreensão da sociedade. 

A atividade esteve diretamente relacionada à necessidade de comunicar uma posição de 

prestígio e poder que desempenhara o Império, preocupado em estabelecer status e hierarquia, 

que obviamente pretendia manter. Uma vez organizado, o espaço arquitetônico do ambiente 

palaciano estabeleceu a congruência entre espaços físico e mental, mobilizando as relações 

que se estabelecem entre coisas e pessoas, fazendo dialogar aspectos político-econômicos e 

socioculturais, na mesma medida em que faz suscitar imagens ideais acerca da própria 

Assíria. Mediante o trabalho ostensivo e coordenado de confecção de esculturas em lajes de 

alabastro que foram fixadas às paredes de cômodos específicos dos palácios erigidos a mando 

dos reis neoassírios, somos levados a crer que os registros parietais funcionaram para além da 

dimensão decorativa, atuando como mecanismos de mediação através da arquitetura, 

manifestando-se como imagens ideais do presente que se quis representar no passado, 

resultando de um programa escultórico definido previamente com o intuito de agenciar 

significados acessíveis – pois nenhuma ambiguidade era pretendida no ato de formulação das 

representações visuais – a todos aqueles que frequentassem os palácios imperiais. 

Todavia, não almejamos traçar uma lista contendo certo número de significados 

manifestos em representações visuais passíveis de serem decodificados no interior do campo 

conceituável construído pelo observador contemporâneo, pois entendemos que até as ideias 

mais gerais somente adquirem significado quando consideradas à luz de contextos pictóricos 

específicos. Logo, consideramos que os relevos assírios não são apenas objetos materiais, pois 

contém em si a história do processo de trabalho de artesãos a serviço do rei e portam a 

experiência real de sua recepção por parte dos espectadores. Interessa-nos mais explicar as 

observações acerca dos relevos neoassírios e o contexto pictórico no qual eles foram 
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elaborados e organizados no interior do esquema arquitetônico palaciano, de modo a sermos 

capazes de produzir um conhecimento significativo acerca da sociedade assíria. 

Qualificar os relevos neoassírios produzidos e afixados às paredes dos palácios 

imperiais como “artísticos” é assumir que entendemos que eles manifestam uma performance 

cultural, na qual são expressos mecanismos de clarificação do mundo concebido pelos 

assírios, o que implica que tais objetos teriam a funcionalidade de serem produzidos de acordo 

com particularidades e interesses do poder – seja de cunho político, ou de caráter religioso –, 

sendo produtos de uma intenção, exercendo ação e operacionalizando significados. São, 

portanto, convenções artísticas e sistemas de signos vinculados a monumentos arquitetônicos 

que, através de experiências visuais, evidenciam práticas sociais e elementos culturais que nos 

é caro compreender.  

 

3.2. O CAMPO VISUAL E AS REPRESENTAÇÕES  

A atividade de confecção das representações visuais em suportes materiais fixados 

em paredes dos palácios neoassírios é, fazendo uso das palavras de Baxandall (2006, p. 47-

48), produto de um exercício intencional, resultante de um determinado número de causas, 

nem sempre facilmente identificáveis ou explicáveis, tendo em vista que lidamos com o 

resultado pronto – muitas vezes, fragmentado –, com objetos que foram produzidos em uma 

atividade cujo processo nem sempre nos permite recontá-lo com exata precisão. Isto nos 

impele a tentar reconstruir, por meio de uma atividade relacional – composta por problema, 

contexto, produção, descrição e interpretação –, a intenção contida no objeto no momento em 

que foi elaborado, privilegiando os modos de perceber e sentir que eles suscitaram naqueles 

que foram seus interlocutores iniciais. 

Analisar os relevos neoassírios a partir de padrões de intenção imprime, portanto, 

a necessidade de acompanhar todo o circuito de produção destes objetos materiais. Nisto, 

acabaremos por demarcar a carga cognitiva que imprimimos a eles, revelando indiretamente a 

história da relação que engendramos com a materialidade e intencionalidade contida nestes 

objetos escultóricos. 

E mais que isso: devemos avaliar o valor e apreciação que tais objetos materiais 

desempenham dentro do ambiente arquitetônico palaciano neoassírio. A estratégia de arranjo 

decorativo palaciano e os objetos complementares da composição do ambiente acabaram por 
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produzir um forte impacto visual àqueles acessam as estruturas não-verbais do ambiente, 

contribuindo para construir os significados nelas manifestos. Então, o estudo acerca dos 

componentes que estruturaram a atividade artística de composição de relevos parietais 

neoassírios assume a premissa que as experiências sensoriais devem fazer parte do arcabouço 

analítico, para que se possa demarcar o estímulo, memória e significados que os aspectos 

multissensoriais dos indivíduos imprimem aos aspectos práticos e materiais acessados na 

arquitetura.  

Uma vez que o sujeito volta o olhar em direção aos registros visuais fixados em 

suportes materiais, sua visão estará imprimindo intencionalidades sobre as imagens que vê. 

Então, a compreensão de que os sujeitos são compostos de intencionalidades no olhar 

comunica que a imagem é particularizada e culturalmente variável de acordo com o grupo no 

qual o sujeito está inserido. Desse modo, as atividades de observação e descrição de uma 

imagem acabam por dizerem mais sobre o que pensamos acerca das representações visuais 

contidas no objeto do que propriamente sobre o objeto em si. Deve ser levado em conta a 

sugestão de Paiva (2006, p. 31) e assumir que ler uma imagem sempre pressupõe partir de 

valores, problemas, inquietações e padrões do presente, que, muitas vezes, não existiram ou 

eram muito diferentes no tempo da produção do objeto, e entre seu(s) produtor(es).  

Daí a necessidade de diferenciação dos contextos históricos nos quais o 

observador e os objetos estão inseridos, pois a intenção é o produto da relação que se 

estabelece entre o objeto e suas circunstâncias. Explicar uma intenção é, pois, elaborar uma 

análise sobre seus fins e seus meios conforme os inferimos a partir da observação da relação 

entre um objeto e algumas circunstâncias identificáveis, de onde a análise se realiza em 

constante e ostensiva interação com o objeto. Porém, tanto os atores quanto os objetos 

históricos têm um propósito, e mais: as culturas não impõem aos indivíduos uma bagagem 

cognitiva ou reflexiva uniforme, o que acaba favorecendo certos tipos de desenvolvimento 

cognitivo a grupos determinados de pessoas (BAXANDALL, 2006, p. 81-163). Nesse 

sentido, para entender as intenções implícitas ao esforço coordenado de confecção dos relevos 

parietais neoassírios é necessário considerar que havia diversos interesses envolvendo aqueles 

diversos grupos que acessavam as mensagens mediadas por esses objetos. Tais objetos 

estavam em consonância com os interesses que a realeza imprimia na gerência da atividade 

escultórica, refletindo os propósitos que os assírios possuíam ao compor as mensagens visuais 

endereçadas a toda audiência dos palácios, o que obviamente envolvia os não-assírios e os 

estrangeiros. Assim, analisar os fins e os meios a que se destinavam os relevos implica a 
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concomitância de compreender todo o circuito de produção destas imagens, o que engloba a 

própria compreensão dos personagens que faziam parte desse processo.  

Compreender como se deu o circuito de produção destas imagens implica 

considerar que as imagens não existem por si mesmas: elas acontecem, ou são negociadas 

entre corpo e mídia, via transmissão e percepção. Existe uma relação implícita, por meio da 

qual as imagens precisam de uma incorporação, necessitam de um agente ou uma mídia que 

performatize e/ou perceba imagens, fazendo-as acontecer. Assim sendo, a mídia é forma, ou 

ela transmite exatamente a forma pela qual percebemos imagens; já o corpo (entendido como 

nosso cérebro) é o elemento que gerencia a percepção, projeção e memória de imagens, 

imaginando-as, censurando-as e/ou transformando-as (BELTING, 2006, p. 33-47). Nesse 

circuito de produção, inclusive, os elementos textuais que nos chegaram do passado – tanto os 

textos epigráficos, quanto os textos contidos nos anais dos reis assírios – são fundamentais, 

uma vez que são mecanismos de negociação de significados da mesma ordem do que aqueles 

expressos em suportes visuais.  

Partindo de tais premissas, a análise dos relevos deve incorporar muito mais do 

que os traços e incisões feitos em lajes de alabastro por artesãos altamente especializados: os 

textos devem participar da leitura das imagens, haja vista que não existe separação entre eles 

na cultura oriental, sendo concomitantes e complementares. Os textos funcionariam como 

uma espécie de imagem gráfica, as imagens seriam textos visuais. Sendo assim, é essencial 

analisar a composição de todos os elementos que fazem com que cada peça seja dotada de 

existência: é preciso compreender a imagem a partir da mídia que o transmite e do corpo que 

a percebe e reage diante delas, apreendendo os significados que veiculam, reagindo a elas, 

revelando todo o circuito de significação no qual estava inserida. 

É por meio do corpo que os sujeitos acessam as imagens. E são os corpos, como 

afirmou Belting (2006, p. 47-54), que censuram o fluxo de imagens através da projeção, 

memória, atenção ou negligência; são os corpos – sejam privados ou individuais, sejam 

públicos ou coletivos – de uma dada sociedade que carregam uma identidade na qual 

representam uma dada cultura como decorrência da etnicidade, educação e de um ambiente 

visual particular. O corpo atua como portador e destinatário das imagens, operando as mídias 

como extensões de sua própria capacidade visual; recebendo as imagens ao percebê‐las, 

enquanto as mídias as transmitem aos corpos. Assim, as lajes de alabastro podem ser 

encaradas como mídias que servem ao interesse de transmitir uma mensagem a ser 
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recepcionada posteriormente. Isto explica o “como” que guiou a composição mesma das 

imagens, por meio do qual se torna possível compreender o “o quê” a imagem se refere, a 

destinação que se aplica a ela.  

A visibilidade das representações escultóricas é, segundo Belting (2006, p. 35-41), 

mediada por tecnologias que se utilizam de técnicas simbólicas que transmitem imagens e as 

imprimem na memória coletiva. No entanto, para serem apreendidas dependerão da 

capacidade de percepção e atenção do observador a que estão sujeitas, pois a mídia – que é o 

corpo artificial da imagem – interage diametralmente com o corpo físico e mental do 

observador para fazer existir uma presença icônica. Com isso, as imagens não são puramente 

visuais, pois para sua compreensão suscita a necessidade de interação e incorporação de 

vários elementos que as tornam mistas, híbridas; e sua análise acaba por revelar a própria 

estrutura de conhecimento que perpassa as culturas em variados recortes espaciais e 

temporais, em dados contextos sociais. Logo, as imagens mentais e físicas devem ser 

consideradas como dois lados de uma mesma moeda, pois a ambivalência das imagens 

endógenas e imagens exógenas, que interagem em vários níveis diferentes, é inerente à prática 

da imagem pela humanidade.  

A prática de imagem possui, inclusive, particularidades no campo linguístico, 

conceitual. O termo imagem em língua inglesa pode ser designado por dois termos que 

assumem conotações distintas entre si: picture e image. Picture nomeia um objeto ou 

conjunto construído e concreto, dotado de materialidade e acessível ao manuseio do 

observador. Já image alude à aparência virtual e fenomenal que se proporciona ao espectador, 

é essencialmente imaterial, cognitiva. Embora revele um modo particular de pensamento, essa 

distinção linguística não encontra similaridade na língua portuguesa. Picture e image são 

englobados em um único termo: imagem (ver Imagem 18).  

Imagem pode ser compreendida, segundo sugeriu Mitchell (1984, p. 505), a partir 

do enquadramento em campos conceituais, a saber: gráfico, óptico, perceptual, mental e 

verbal. Se retomarmos a distinção convencional que o termo imagem assume na língua 

inglesa, então a dimensão material da imagem encontra-se presente nos campos 

gráfico/óptico/perceptual, enquanto a dimensão mental está constituída nos campos 

perceptual/mental/verbal. Esta divisão revela, aliás, a ambiguidade que existe entre ambos os 

tipos de imagem, pois o campo perceptual participa tanto da dimensão material quanto da 

dimensão mental. Em virtude disso, pode-se inferir que as imagens materiais possuem 
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dimensões imateriais, tal como a inversa se faz verdadeira. Ambas podem tanto ser 

corporificadas em objetos e lugares particulares quanto migrarem através das fronteiras e 

corpos da mídia.  

 

 

Imagem 18: Categorias da imagem. 

Fonte: MITCHELL, 1984, p. 505 (adaptado). 

 

No caso particular da sociedade assíria, a palavra correspondente à imagem era 

usada para descrever estátuas, gravações em metal, relevos, pinturas ou desenhos. E, à medida 

que estes elementos eventualmente possuem inscrições, texto e imagem existiram como 

formas de representação paralelas, que eram combinadas nos monumentos e, sem a 

obrigatoriedade de seus conteúdos estarem diretamente relacionados, atuaram com o intuito 

de criar a mais completa enunciação de autoridade (COLLINS, 2008, p. 20-21) pretendida 

pela realeza assíria. 

É possível convir, portanto, que desde a antiguidade as imagens – sejam elas as 

pinturas, os objetos escultóricos, os monumentos arquitetônicos, e etc. – possuem níveis de 

textualidade e discurso que as compõem no interior de um sistema de signos. E a interação 

entre as imagens e os textos permeia os constituintes da representação em si, pois todos os 

meios são meios mistos e todas as representações são heterogêneas; não havendo a 

possibilidade de tratarmos de artes ‘puramente’ visuais ou exclusivamente verbais 

(MITCHELL, 2009, p. 12-22). Sendo criações nossas, que constroem uma relação de poder 

através das mídias, as imagens podem ser portadoras de ambiguidade em sua composição. 

Diante disso, as expressões ambíguas podem iluminar outros ângulos do conhecimento e 

analisar as imagens a partir de novas perspectivas. No entanto, a análise das imagens 
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esculpidas em lajes de alabastro contidas nas paredes internas de cômodos de palácios 

neoassírios deve estar atenta à pretensão de não produzir ambiguidades nas mensagens 

expressas, devendo suscitar formas de interpretar as mensagens que tais representações 

veiculam, produzindo uma reflexão fundamental acerca das imagens que representam.  

Isto implica na necessidade de questionarmos: qual a nossa responsabilidade 

frente às representações? De início, é imprescindível que as compreendamos, que as 

entendamos como relacionadas entre elas e relacionadas conosco (MITCHELL, 2009, p. 362-

365). Mais do que uma relação, é preciso compreender as representações como processos 

heterogêneos que ocorrem simultaneamente, como mecanismos no intercâmbio do poder, 

como engrenagens que dotam as mensagens de valoração e publicidade, fazendo-as circular. 

As representações atuam como um modo de descrever o mundo criticamente, servindo como 

uma forma de interpretá-lo e, justamente por isso, opera como registros históricos e 

fragmentos da memória cultural de uma determinada sociedade inserida em um determinado 

recorte espaço-temporal. 

Mais que isso: a análise da imagem deve ir além do que a representação revela, 

detendo-se – quando possível – àquilo que ela oculta (OWENS, 2012, p. 169). Isto implica no 

reconhecimento de que em qualquer política de imagens há o estabelecimento de interação de 

forma dosada entre representação e percepção. Por serem carregadas de energia simbólica, 

ambas podem se prestar facilmente ao uso político. Assim, a representação se porta como 

sendo destinada a controlar a percepção (BELTING, 2006, 46) que, por sua vez, é produto da 

carga cultural particular que os indivíduos portam. Isto pressupõe que as análises estejam 

destinadas a entender as formas culturais a partir das relações inerentes a elas. 

Uma vez que as representações estão vinculadas às formas culturais, estas ditam 

acerca do social. Em virtude de todas as interações humanas – surjam elas entre duas pessoas 

ou entre dois grupos – pressuporem representações, então as representações sociais são 

sempre um produto de interação e comunicação, que tomam sua forma e configuração 

específicas a qualquer momento, como uma consequência do equilíbrio específico desses 

processos de influência social. Logo, a representação não pode ser criada por um indivíduo 

isoladamente, mas pela coletividade de um grupo, no interior de um contexto social 

específico. Quando criadas, as representações circulam, se encontram, se atraem, se repelem e 

dão oportunidades ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações 
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morrem (MOSCOVICI, 2012, p. 21-41). Desse modo, as representações sociais podem ser 

encaradas como sendo plásticas e subjetivas, atuando como   

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 

estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 

fornecendo-lhe um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 

vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social 

(MOSCOVICI, 1976, p. xiii apud. MOSCOVICI, 2012, p. 21). 

Nesse sentido, as representações atuariam como elementos de ordenação social, na medida em 

que os indivíduos fazem uso delas para orientar-se e controlar o mundo que os circunda. E, 

por outro lado, as representações estariam diretamente relacionadas à forma como tais 

indivíduos organizam seu próprio mundo e, no interior dele, como estabelecem os meios de 

comunicação a partir dos quais acessam sem que sejam comprometidos por ambiguidades que 

eventualmente surgem no meio social. Ou seja, as representações funcionam como elemento 

garantidor da homogeneidade das ações, sejam elas individuais ou coletivas, o que faz delas 

elementos partícipes da realidade social dos indivíduos e dos grupos sociais. 

Contanto, é preciso considerar que as representações são apreendidas pelas 

pessoas mediante relações de percepção e aspectos sóciohistóricos, na medida em que a mente 

humana funciona a fim de estabelecer relações de semelhanças em níveis primários e, a partir 

disso, associá-lo a padrões de familiaridade. Deste modo, não podemos fazer dos indivíduos 

meros agentes passivos à ação das representações. Estas passam por um processo de 

identificação que não é de maneira alguma gratuito, tampouco descomprometido. As 

representações constituem um tipo de linguagem – acessível aos corpos por meio das mídias – 

que pretende tornar familiar algo não familiar, utilizando para isso o recurso de igualar toda 

imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. Dessa forma, é possível compreender a 

demarcação de que as imagens materiais são portadoras de dimensões imateriais, e as 

representações imateriais estão vinculadas a suportes materiais. 

Em conjunto, estes elementos permitem que todas as nossas percepções, ideias e 

atribuições sejam convertidas em respostas a estímulos do ambiente através da ação 

mediadora das representações sociais que, por fim, determinam tanto o caráter do estímulo 

como a resposta que ele incita (MOSCOVICI, 2012). As representações sociais podem, com 

isso, servir para nos guiar no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos 

da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 
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posicionar-se frente a elas de forma defensiva. Desse modo, podemos nos questionar: a que 

propósito atende o uso das representações sociais no trabalho do historiador?  

Inicialmente devemos apontar que as representações servem para explicar os 

fenômenos observáveis diretamente, reconstruindo os fenômenos no interior do grupo social 

em que elas circularam e, estando pautados em sistemas culturais amplos e sistematizados, 

possibilitarão a identificação de valores e saberes que estão dispersos no horizonte social em 

que os indivíduos e/ou grupos sociais estão inseridos. E mais:  

As representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as forjam e 

dão uma definição específica aos objetos por eles representados. Estas 

definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo constroem uma 

visão consensual da realidade para esse grupo. Essa visão, que pode entrar 

em conflito com a de outros grupos, é um guia para as ações e trocas 

cotidianas (JODELET, 2001, p. 21). 

Em outros termos, as representações visuais cunhadas pelos assírios, majoritariamente 

aqueles vinculados à realeza, serviu ao propósito de formação de uma autoimagem – que 

apresentou níveis de consensualidade – do próprio povo da Assíria, de seu exército, da realeza 

e de seus deuses. Nesse circuito de produção não se pode descartar o papel que os não-

assírios e os estrangeiros desempenharam, uma vez que a iminência de um conflito entre as 

visões formuladas por cada grupo convergiam para um choque de intenções.  

Assim, as funções e a dinâmica social das representações revelam mais acerca do 

processo de formulação das próprias representações do que acerca do indivíduo e/ou grupo 

por elas representado, pois a representação traz consigo níveis de filiação étnica e identitária 

com os grupos que representam e que são por ela representados. Vale ressaltar, inclusive, que 

o processo de formulação das representações visuais pelos assírios pretendia fomentar reações 

nos outros grupos da audiência palaciana – não-assírios e estrangeiros –, na medida em que 

se expressou mensagens em um discurso escultórico que fora composto de forma a não 

permitir ambiguidades, mesmo diante da possibilidade de grupos menores produzirem 

unidades de significância distintas daquelas que foram pretendidas no ato de formulação. 

Por consta disso, segundo Jodelet (2001, p. 21-22), as representações sociais são 

fenômenos complexos, sempre ativos e em ação na vida social, servindo para orientar e 

organizar as condutas e as comunicações sociais, de modo a contribuir para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social. Diante disso, as representações sociais devem ser 

entendidas como uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um 
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objetivo prático, por meio do qual é possível interpretar como nossa relação com o mundo e 

com os outros é regida, e como são consolidados os fenômenos cognitivos que envolvem 

pertença social dos indivíduos com as interiorizações de experiências práticas, modelos de 

condutas e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social 

ligada a ela.  

Além de ter por função preservar o vínculo entre os membros de um grupo e 

prepará-los para pensar e agir de modo uniforme (MOSCOVICI, 2001, p. 46), a representação 

constitui-se como um mecanismo de interpretação social acerca da história dos indivíduos 

e/ou grupos que as formulam, faz circular, consomem, reforçam e/ou reelaboram as 

representações mesmas. Por conta disso, as representações sociais podem ser tratadas como 

artefatos abertos ao trabalho do historiador que, preocupado com a história de uma 

determinada sociedade inserida em um recorte espaço-temporal delimitado, analisa as 

representações que esta sociedade cunhou acerca dela mesma. 

Contudo, não há representação sem objeto – uma pessoa; uma coisa; um 

acontecimento material, psíquico ou social; um fenômeno natural; uma ideia; uma teoria; etc. 

– seja ele tanto real quanto imaginário ou mítico, pois representar ou se representar 

corresponde a um ato de pensamento no qual um sujeito se reporta a um objeto. A 

representação, pois, apresenta esse objeto, o substitui, toma seu lugar; torna-o presente 

quando ele está distante ou ausente. Ou seja, a representação social é sempre representação de 

alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito), tendo com seu objeto uma relação de 

simbolização (substituindo-o) e de interpretação (significando-o) que possibilita uma 

modelização do objeto diretamente legível em (ou inferida de) diversos suportes linguísticos, 

comportamentais ou materiais que, por fim, será útil para agir sobre o mundo e o outro 

(JODELET, 2001, p. 22-28). 

Nesses termos, a representação nos apresenta as ideias compartilhadas por 

indivíduos e/ou grupos sociais, expondo os aspectos cognitivos que os levaram a 

simbolizarem o objeto daquela maneira, e não de outra. Isto permite identificar os invariantes 

visuais que diferenciam tais representações de outras recorrentes socialmente àquela época, 

afinal os grupos sociais se representam a si mesmas naquilo que tem de distinto, de próprio 

(MOSCOVICI, 2001, p. 52), fazendo uso de seus próprios instrumentais para transformar 

suas representações em realidade (MOSCOVICI, 2012, p. 76), sendo o efeito do real 

interpretável como regulagem do investimento do espectador na imagem. Sendo assim, a 
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realidade construída por um grupo e evocada por meio das representações sociais é 

particularizada, resultante perspectiva particularmente elaborada por ele, não sendo útil para 

retratar outros grupos. Logo, como apontou Jodelet (2001, p. 39), a estrutura imagética da 

representação se torna guia de leitura e, por generalização funcional, teoria de referência para 

compreender a realidade elaborada pelos grupos sociais. 

Para o caso do Antigo Oriente Próximo, as representações funcionavam no 

interior de um amplo sistema cultural que pretendia transmitir ideias e informações acerca da 

ordem e organização da sociedade, na medida em que os artistas e observadores faziam parte 

do processo de construção, interpretação e incorporação de significado às representações que 

eram vinculadas, sobretudo, ao sistema político e social vigente. Este processo de 

interrelacionamento por meio do qual surgem os significados suscitados pelas representações 

sociais é, em grande medida, devedor da relação que se estabelece entre os artistas, os 

observadores e o ambiente em que as representações estão materialmente expressas. O 

ambiente, portanto, afeta a experiência de controle de percepção espacial e o movimento dos 

corpos dos observadores que se aproximavam das imagens, interferindo de maneira 

determinante na experiência que uma audiência específica terá diante das representações, tal 

como será essencial ao guiar reações e percepções, comunicando ao observador as 

propriedades de afetividade das representações visuais e o funcionamento apropriado da 

sociedade e o lugar que cada sujeito desempenha no interior dela. Ou seja, o contexto em que 

estiveram inseridas as representações afetam as percepções e significados dos observadores e, 

ao mesmo tempo, a relação que observadores e representações visuais mantiveram diante do 

ambiente em que interagem (ROSS, 2005, p. 327-345).  

 

3.3. A MATERIALIDADE DAS REPRESENTAÇÕES VISUAIS 

A representação é praticada. Isto sugere que haja agentes que praticam, e 

mecanismos por meio do qual se efetiva a prática. No meio social assírio, um dos mecanismos 

que materializaram a prática de representação foi a confecção de lajes de alabastro fixadas às 

paredes dos palácios imperiais neoassírios. Por conta disso, estes objetos constituem-se como 

um dos conjuntos de fontes mais significativos para o estudo da história do Iº milênio na 

Mesopotâmia Setentrional. 
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As representações visuais originalmente dispostas nesses palácios são 

manifestações de uma dupla evidência: cada imagem registra traços da situação de produção 

artística e dos meios de produção que dispuseram os artistas, tal como estas imagens contêm 

evidências visuais do complexo aparato cognitivo da sociedade da qual os artistas adquiriram 

os elementos traduzidos na imagem (MOLYNEAUX, 1997 apud. TAKLA, 2008a, p. 38). É 

evidente que estas imagens possuem uma significativa importância, motivo pelo qual não 

pode ser negligenciado o seu notório potencial para a produção de conhecimento acerca da 

sociedade que as esculpiu.  

E nisso nos indispõe termos que contemplar o desperdício de tamanho potencial 

documental, pois como afirmou Meneses (2003, p. 12-23), não raro os historiadores não são 

capazes de produzir conhecimento histórico novo a partir das fontes visuais, propondo-se a 

iluminar as imagens com informações históricas externas a elas. O consequente uso das 

imagens como ilustração implica em uma mera confirmação muda de conhecimento 

produzido a partir de outras fontes ou de simples indução estética em reforço ao texto, 

ambientando afetivamente aquilo que de fato contaria. E ainda podemos apontar: a) o 

desconhecimento acerca da problemática teórico-conceitual relativa ao fenômeno da 

representação; b) a dependência de técnicas de leitura de fontes visuais derivadas de uma 

submissão mecânica à análise iconográfica/iconológica de Erwin Panófsky ou de uma 

semiótica a-historicizada; c) a ênfase dada à tipologia documental e não aos problemas 

históricos; e, d) a limitação às questões das mentalidades, do imaginário e da ideologia. Estes 

desvios ou insuficiências que a prática atual da História revela, somados à dificuldade de 

aceitação da imagem como fonte histórica e da natureza social do fenômeno artístico, gera 

uma busca estéril de correlações entre uma esfera artística e outra social, o que acaba por 

excluir a arte do social e, por conseguinte, do histórico.  

A decorrência direta disto é constatarmos que a História continua à margem dos 

esforços realizados nas ciências humanas e sociais no que tange às fontes visuais e à 

problemática básica da visualidade. Inclusive, a adoção de certas posturas historiográficas 

acaba por produzir análises teórico-metodológicas limitadas e, também, contraproducentes ao 

ofício do historiador, sendo necessário propor novas abordagens que acabem por nos 

apresentar novos resultados. Por conta disto que Bryson, Holly & Moxey (1994 apud. 

MENESES, 2003, p. 14) consideraram que devemos incluir a materialidade das 

representações visuais no horizonte dessas preocupações e entender as imagens como coisas 
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que participam das relações sociais, como práticas materiais ou, como defende Winter (1997, 

p. 359), como documentos primários. 

Entender que as imagens são objetos materiais é admitir que elas possuem “ação” 

e circuitos de produção, circulação e apropriação, o que nos permite observar o visível e dele 

inferir o não-visível, conjecturando dentro da categoria conceituável do arcabouço teórico que 

estamos municiados. Analisar a materialidade das imagens, como apontou Meneses (2003, p. 

25-26), implica na necessidade de termos que transcender o visível em detrimento do visual, 

procurando reconhecer e integrar três modalidades de tratamento: a) o documento visual 

como registro produzido pelo observador; b) o documento visual como registro ou parte do 

observável, na sociedade observada; e, c) a interação entre observador e observado. Isto 

indica que a cultura material – da qual, a cultura visual é parte integrante – deve ser estudada 

como a dimensão física, empírica, sensorial, corporal, da produção/reprodução social, de 

modo a identificar os modos pelo qual se estabeleceu a mediação de significados e valores. 

Em outros termos, as fontes devem ser estudadas para que sejam identificadas, analisadas, 

interpretadas e compreendidas para que, a partir daí, possamos produzir um maior 

entendimento da sociedade, na sua transformação. 

Deste modo, o estudo das fontes históricas referentes a uma sociedade deve levar 

em conta como se deu o funcionamento, transformações e comportamentos sociais de seus 

membros, de como manifestaram suas identidades e cultura, o que implica na necessidade de 

estabelecer cortes e enfoques que deem conta de aspectos relevantes, articulados ao todo 

social. Assim, examinar a dimensão visual de uma sociedade se apresenta como uma 

alternativa de grande valor à produção de uma História “Visual”, uma vez que seja feita a 

proposição de problemas visuais que justificará a categoria a que pertencem os documentos 

utilizados e a dimensão histórica do objeto analisado.  

Em decorrência disso, Meneses (2003, p. 26-28) propôs que devemos percorrer o 

ciclo completo de sua produção, circulação e consumo para que possamos entender a ação que 

manifestam. Isto se deve ao fato de que as imagens não têm sentido em si, imanentes: 

enquanto artefatos, elas possuem apenas atributos físico-químicos intrínsecos, sendo que é a 

interação social que produz sentidos, mobilizando determinados atributos para dar existência 

social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-os atuar. Daí se nos limitarmos à procura do 

sentido de uma imagem ou de seus sentidos originais, subordinados às motivações subjetivas 

do autor, acabaremos por promover uma perda de tempo e desperdício da potencialidade 
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documental das fontes que trabalhamos. Em lugar disso, é necessário lidar com a trajetória 

das imagens, entendendo-as como um enunciado, que só se apreende na fala, em situação. 

Entretanto, para que o enunciado das imagens consiga ser apreendido, ele precisa 

ser lido atentamente, analisado segundo determinados padrões estabelecidos e interpretado 

mediante a referência do contexto histórico, pictórico e social do qual participava, em 

concomitância. É necessária, também, a adoção de um método que dê conta de inserir a arte 

no social e no histórico, produzindo uma análise consistente sobre os objetos.  

Assim, propomos – embasados nos apontamentos de Bérard (1983, p. 05-06) – 

que as representações sociais elaboradas nos relevos neoassírios podem ser analisadas no 

interior do quadro de um corpus documental limitado e organizado segundo regras de 

homogeneidade e de representatividade. E não se pode perder de vista que estas imagens 

resultam de uma produção anônima e coletiva, de ordem artesanal, sujeitas a padrões de 

composição delimitados pelo rei assírio que coordenava a atividade de produção dos relevos. 

Além disso, estas imagens possuem dimensões narrativas e, quando estudadas dentro do 

quadro de um corpus documental, podem revelar a organização lógica a qual se submeteram, 

e possibilita a constatação do repertório comum de elementos estáveis e constantes do qual se 

utilizaram os artesãos para construíram as representações visuais reunidas no corpus 

documental. 

 

3.4. COMPOSIÇÃO NARRATIVA DOS RELEVOS NEOASSÍRIOS 

Para que possamos entender o impacto que os relevos neoassírios desempenharam 

tanto para os antigos, quanto para os modernos é preciso analisar o programa decorativo dos 

palácios imperiais e as minúcias que compõem as estilizações escultóricas de alto grau de 

sofisticação artística. Como apontou Collins (2008, p. 10-16), essas narrativas geralmente são 

percebidas como uma arte portadora de poder e grandiosidade que, de maneira geral, 

apresentam uma linguagem visual que privilegia a figura do rei a partir de um extenso 

esquema decorativo e arquitetônico.  

A construção dessas esculturas parietais como um trabalho de arte realístico 

esteve diretamente relacionado ao interesse de recordar uma realidade visual pretendida. 

Nisso, é imprescindível a compreensão de como as técnicas, temas, composição narrativa, 

espaço, escala e significados operam nos relevos, compondo a visão de mundo própria dos 
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assírios, pois os níveis de realismo das imagens são construídos culturalmente. No caso 

neoassírio, os artesãos compuseram imagens representando aspectos marcantes que deveriam 

ser acessados e compreendidos pela audiência assíria, ou pela audiência não-assíria que 

deveria possuir mecanismos de leitura visual que garantisse a compreensão destes registros. 

Por conta disso, a experiência e a qualidade dos valores estéticos remanescentes são 

relativamente fixados, assegurando a continuidade e respeito a um programa decorativo 

estabelecido, impossibilitando que a clareza da mensagem central contida nos relevos jamais 

fosse perdida (COLLINS, 2008, p. 16-18).  

Por isso, o relevo sobre pedra foi, indiscutivelmente, uma das manifestações 

artísticas mais sofisticadas da Antiguidade, tendo um vasto desenvolvimento entre os povos 

mesopotâmicos. Frankfort (2010, p. 139-145) defende que a aplicação vertical de lajes de 

pedra às partes inferiores de paredes de palácios consistiu em uma inovação técnica particular 

na tradição mesopotâmica, devido ao fato de que até então os relevos haviam sido utilizados 

principalmente na confecção de estelas e de selos-cilíndricos. Takla (2008a, p. 159-160), por 

sua vez, sugeriu que os relevos assírios – significativamente documentados a partir do Iº 

milênio a.C., durante o Período Neoassírio (c. 934-609 a.C.) –, em virtude do alto grau de 

sofisticação técnica e estilística, receberam expressivas influências artísticas advindas de 

diversas outras culturas orientais em contatos mantidos através das rotas comerciais e de 

períodos de dominação estrangeira. 

Dentre essas influências não se pode negar a importância desempenhada pela 

Babilônia, sem a qual seria difícil entender as veleidades culturais que compõem a tradição 

mesopotâmica (FRANKFORT, 2010, p. 139-151). Além disso, é importante destacar a 

influência dos relevos em templos egípcios do IIº milênio a.C. (MOSCATI, 1985, p. 38), tal 

como dos motivos e procedimentos técnicos trazidos do norte e do oeste no final do Período 

Assírio Antigo (c. 1812-1363 a.C.), durante os anos de domínio estrangeiro (READE, 1999, 

p. 19; CONTENEAU, 1979, p. 323). Dentre os “empréstimos” que possivelmente a arte 

assíria tenha tomado de seus vizinhos está a utilização de relevos para a decoração de 

fachadas e entradas de edifícios, que possivelmente foi adquirida durante as campanhas 

militares no norte da Síria (PALEY, 1977, p. 534). É possível considerar que o surgimento 

deste estilo internacional de arte agiu diretamente na composição de um estilo artístico 

originalmente assírio, sendo o desenvolvimento de uma importante narrativa contínua na arte 

visual uma expressão da expansão do poder assírio. (COLLINS, 2008, p. 20-21). 
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A tradição cultural assíria de confecção dos relevos parietais congrega diversos 

elementos estrangeiros associados a ícones nativos para produzir uma narrativa histórica de 

uma variedade de acontecimentos da sociedade que as produziu, o que evoca o 

desenvolvimento e concretização das representações por intermédio da arte. O caso neoassírio 

é particularmente rico, pois a variedade e a continuidade das cenas esculpidas nas paredes dos 

palácios imperiais indicam uma função amplamente documental, de narrativa contínua, 

integrando representações visuais e inscrições epigráficas (MOSCATI, 1985, p. 30-48), 

expressando a interdependência e a interconexão do mundo natural com o cultural (ROSS, 

2005, p. 329), por meio de convenções e estilizações que dotam a arte figurativa assíria de 

elementos comunicativos que interconectam dimensões mágico-religiosas e documentais nas 

paredes palacianas.  

Aliás, a vinculação de esculturas e outras manifestações artísticas no interior da 

arquitetura monumental supõe o intuito de estabelecer uma comunicação rápida por meio da 

produção de imagens visuais (POLLOCK, 2008, p. 181), o que garantiria a comunicação entre 

homem e ambiente, produzindo uma forma particular e coletiva de pensar o mundo natural e 

cultural ao qual integram e constroem de forma sociocultural e artística. Todavia, Pozzer 

(2011, p. 14; 2010, p. 121) assinala que a prática cultural assíria de confeccionar relevos como 

parte da arquitetura monumental esteve associada a um momento político e histórico 

específico, vinculado à construção do Império, o que justificaria a utilização de uma narrativa 

contínua acerca das guerras empreendidas contra os inimigos da Assíria.  

Na Assíria, essa narrativa visual contínua era elaborada em esculturas talhadas em 

placas de pedra aplicadas aos muros de templos e palácios até uma altura de 

aproximadamente 2 metros. Alguns relevos eram divididos em dois registros, contendo uma 

faixa central de inscrições. Outros relevos que ocupavam toda a parede possuíam inscrições 

cruzando a parte central das representações (READE, 1999, p. 25; RUSSELL, 1999, p. 30; 

CONTENEAU, 1979, p. 260-261). Em virtude de possuir consideráveis reservas rochosas em 

seus territórios, a principal rocha utilizada nas esculturas e relevos neoassírios era o 

alabastro
27

, um sulfato de cálcio hidratado que pode ser lentamente dissolvido em água, 

tornando-o relativamente maleável, mas não frágil, permitindo um melhor entalhe nos 

detalhes e uma maior durabilidade (FRANKFORT, 2010, p. 167; COLLINS, 2008, p. 25; 

MITCHELL & MIDDLETON, 2002, p. 93), ideal à decoração neoassíria. 

                                                           
27

 No Iraque é comumente chamado de Mármore Mossul. Contudo, a constituição mineral da rocha não o 

enquadra propriamente um tipo de mármore.  
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Este tipo de produção artística sobre pedra gerava uma grande demanda de tempo 

e de investimentos para sua concretização, embora apresentasse a vantagem da longevidade e 

do baixo custo de manutenção. Em virtude disso, Takla (2008a, p.142-144) apontou que o 

relevo em pedra foi empregado em palácios de capitais imperiais, enquanto as pinturas murais 

foram utilizadas em palácios provinciais, ainda que tenham sido encontrados resquícios em 

quase todos os palácios neoassírios. Isto demonstra que pinturas sobre gesso eram mais 

baratas e meios comuns de decoração, embora apresentem uma maior fragilidade de 

conservação. E a partir desses vestígios encontrados pode-se afirmar que as cores mais 

comumente utilizadas eram a preta, a branca, a vermelha e a azul; e as paredes e o teto dos 

palácios também eram pintados.  

A atividade artística assíria, porém, não resultava de um desenvolvimento artístico 

individual, pois os reis assírios mantiveram um ativo interesse na supervisão dos projetos 

arquitetônicos, da pedreira à aprovação dos projetos finais de escultura e inscrições. Cabia aos 

reis escolherem os artistas que esculpiriam suas façanhas nas lajes de pedra em seu palácio, de 

modo que estas fornecessem um resumo das funções militares, administrativas, simbólicas e 

religiosas da realeza (PALEY, 1977, p. 534-543). Nesses termos, o design e a construção de 

um esquema decorativo fortemente influenciado por formas tradicionais de representação – 

mas sem deixar de manter a originalidade – envolveu certo número de especialistas, visto que 

a estrutura de poder do mundo assírio que deveria estar claramente definida: escribas e 

especialistas em magia, religião e ideologia política envolveram-se diretamente com a 

atividade escultórica, determinando a forma e localização correta que as imagens deveriam 

ocupar para que as mensagens pudessem ser efetivadas (COLLINS, 2008, p. 24-25). O rei 

obviamente participava deste processo, pois exerceu o controle sobre sua própria imagem, tal 

como ordenou a execução de imagens divinas que serviram como manifestação dos deuses na 

terra (WINTER, 1997, p. 375).  

A arte e as imagens compostas no interior deste cabedal estilístico constituem-se, 

assim, como elementos político-administrativos, fatores de cunho religioso e marcas culturais 

de um povo, convertendo-se em possibilidade direta de estudo da sociedade neoassíria, em 

metáfora político-religiosa imperial e em síntese histórica de desenvolvimentos artísticos de 

culturas orientais que foram influenciadas e/ou influenciaram a Assíria.  
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3.4.1. ELEMENTOS NARRATIVOS EM RELEVOS NEOASSÍRIOS 

Com Tukulti-ninurta I (c. 1243-1207) surgiu uma manifestação de arte 

marcadamente narrativa que serviu de base para o desenvolvimento da arte figurativa dos 

relevos murais (ASCALONE, 2006, p. 46), e desempenhavam funções tipicamente 

documentais, tanto para os antigos quanto para nós, os modernos. Assim, os relevos 

neoassírios foram compostos e podem ser analisados segundo padrões de intenção, pois os 

intuitos que depositamos na subjetividade de nosso olhar podem ser tratadas como elementos 

significativos do processo de leitura e interpretação de um registro pictórico. Para que se torne 

possível ler, entender e reagir às propriedades pictóricas de registros visuais deve-se realizar o 

processo de familiarização visual, demarcando as potenciais intencionalidades contidas no 

circuito de produção da imagem, o que a torna partícipe da cultura material de uma dada 

época. 

Em virtude desta potencialidade documental, os relevos assírios são, nas palavras 

de Thomason (2005, p. 51), a concretização de uma narrativa visual contínua, coordenada 

pelo rei e executada por artesãos que obedecem a um cânone estilístico conservativo herdado 

do Período Médio Assírio (c. 1363-934 a.C.). Em seu interior, os principais temas retratados 

foram: a guerra; a caça; a simbolização de culto por meio da estilização da vegetação e a 

propositura de plantas ou galhos e animais para o sacrifício; e banquetes e outros retratos da 

diplomacia assíria (COLLINS, 2008, p. 25). A recorrência de cada um desses temas permite 

que, no interior do corpus documental, possam ser traçados mecanismos de análise que sejam 

capazes de propiciar a identificação objetiva das simbolizações presentes na composição dos 

relevos.  

Aqui, este trabalho se debruça sobre os registros visuais dos relevos assírios 

coletados nos acervos virtuais de alguns museus possuidores de antiguidades assírias (ver 

Gráfico 1). Uma vez coletadas, as peças foram organizadas por regras de homogeneidade – 

localização original, datação, reinado de procedência, elementos narrativos – no interior do 

corpus documental que elaboramos. Isto nos possibilitou realizar uma seriação visual de 

temas, elaborando uma classificação segundo Unidades Episódicas particulares e, a partir 

destas, uma análise dos registros visuais segundo Elementos Narrativos – Grupos, Categorias 

e Tipologias Narrativas – que podem ser considerados partes constituintes dos próprios 

relevos e, primordialmente, mecanismos que possibilita-nos conhecer diversos aspectos 

acerca da sociedade que compôs tais registros. 
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Gráfico 1: Composição do Catálogo Documental segundo Localização Atual 

 

 

Se partirmos da necessidade de identificar o estilo de composição retratado em um 

tema específico – mesmo diante das particularidades manifestas em cada relevo – os objetos 

materiais podem ser estudados mediante a reunião dos relevos em Grupos Narrativos, pois 

possibilitam o entendimento mais efetivo da atividade representacional e da sociedade que os 

compôs. 

Desta forma, a análise dos temas presentes nos relevos reunidos no interior do 

corpus documental estabelece os seguintes Grupos Narrativos (ver Gráfico 2): guerra 

ordálica, caça ritual, culto religioso e administração. Individualmente estes grupos de 

narrativas acabam por oferecer uma interpretação geral do conjunto representacional 

neoassírio: funcionam como mecanismos que retratam aspectos políticos, econômicos, 

sociais, religiosos e culturais da sociedade assíria, na medida em que oferecem um resumo 

visual da história mesma da sociedade que os formulou. 

Para compreender esses objetos materiais de maneira mais efetiva é preciso estar 

atento à presença de inscrições textuais na composição dos relevos, pois estas auxiliam a 

leitura das representações visuais. Takla (2008a, p. 134-135) afirmou que a utilização de 

inscrições serviu como “ancoragem” do registro visual em suportes textuais que, ao 

trabalharem conjuntamente, proporcionam o entendimento pretendido durante a formulação 

da mensagem veiculada. Em consonância, Russell (1999, p. 02) sugeriu que as inscrições 

funcionaram como um indicativo de que ‘essa é a forma como esta imagem deve ser vista’, 
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uma vez que ‘meus olhos não são seus olhos’ e ‘seus olhos nunca poderão recapturar esta 

visão particular’. É certo, portanto, que essas inscrições serviram no passado e são 

importantes ferramentas no presente, uma vez que atuam como uma tentativa de acomodação 

do olhar, uma desambiguação da polissemia visual que compõe todo e qualquer olhar, já que 

em termos visuais somos levados a ler as imagens a partir de nossa experiência, de um 

repertório cultural particular, que pode não corresponder àqueles que serviram de suporte para 

a estruturação da mensagem representada em registros visuais (NADALI, 2015, p. 41).   

 

Gráfico 2: Composição do Catálogo Documental segundo Grupos Narrativos 

 

 

Uma vez familiarizado com um determinado código visual, qualquer indivíduo 

pode ler uma imagem. Para que a leitura de um suporte visual fosse correspondente àquela 

que o indivíduo e/ou grupo que a formulou, era necessário que os sujeitos que as acessassem 

possuíssem a bagagem cultural necessária para fazer a leitura pretendida. Diante da 

possibilidade dos diversos grupos poderem fazer leituras particulares dos registros visuais e 

das mensagens que mediavam, os assírios elaboraram textos curtos que foram empregados 

como legenda de pessoas, lugares e eventos representados nos relevos a partir da época de 

Assurnasirpal II, no início do Iº Milênio a.C. (TAKLA, 2008a, p. 134-136), os quais serviram 

ao escopo de tentar restringir ao máximo o número de leituras possíveis das mensagens e 

significados que quis-se expressar. Além de seu valor verbal, como elemento de identificação, 

esses textos de caráter epigráficos operavam em níveis não-verbais: se a ordenança da 

gravação da inscrição em pedra era exclusiva do rei assírio, então a existência da inscrição e o 
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controle da escrita converteu-se por si só em uma afirmação da legitimidade do monarca 

assírio; a presença das inscrições também indica a existência de um público letrado capaz de 

lê-las quando acessassem o interior dos palácios; e o idioma acádico utilizado nas inscrições 

cuneiformes sugere que o uso de uma língua de teor diplomático estava voltado à necessidade 

de compreensão da mensagem visual/textual por parte de todos que frequentavam os palácios, 

sejam eles nativos ou estrangeiros. 

Seja através dos aspectos verbais e/ou das dimensões não-verbais, as inscrições 

serviram para ajudar a focar a atenção em momentos cruciais da narrativa visual contida nos 

relevos, além de auxiliar na decifração da mensagem presente no esquema decorativo assírio. 

Dessa forma, a compreensão do circuito de produção desses objetos só é possível quando 

considerado o interrelacionamento entre texto e imagem, sem que um esteja subordinado ao 

outro. Em conjunto, fornecem uma variedade de detalhadas informações acerca do impacto 

que essas esculturas parietais tiveram sobre os indivíduos, entendidos como sujeitos 

históricos, compostos por subjetividades, emoções e reações afetivo-cognitivas, afinal o 

significado que emerge da análise das representações visuais associadas às inscrições textuais 

é, como afirmou Russell (1999, p. 04), produto da interface entre o mundo físico e o reino da 

imaginação. Com isso, é possível afirmar que as inscrições incorporaram aspectos subjetivos 

para compor uma narrativa visual que pretendeu manifestar o estabelecimento da autoridade 

da realeza, identificando-a aos palácios imperiais que, por sua vez, funcionavam como 

mecanismo de legitimação política. 

Dentre as inscrições de caráter epigráfico contidos nos palácios assírios, a 

Inscrição-Padrão é um registro documental de grande monta. No caso do rei Assurnasirpal II 

(c. 884-859 a.C.) gravou-se:  

Palácio de Assurnasirpal (II), vice-regente de Assur
28

, escolhido dos deuses 

Enlil
29

 e Dagan
30

, arma destrutiva dos grandes deuses, rei poderoso, rei do 

                                                           
28

 Deus nacional da Assíria, epônimo da capital do Médio Império Assírio (c. 1363-934 a.C.). A origem do nome 

é desconhecida. Surgiu como um deus local das montanhas para a população semítica da Mesopotâmia 

Setentrional. Com o desenvolvimento da política imperialista Assíria, Assur foi promovido a chefe supremo do 

panteão assírio – em um processo semelhante à elevação de Marduk, na Babilônia –, assumindo características 

de diversos outros deuses, como Enlil, Anu e Shamash. O rei assírio tinha uma relação especial com o deus, a 

quem servia como sumo-sacerdote e atuava como principal responsável pelo exercício da realeza (LEICK, 

2003a, p. 15). 
29

 Um dos ‘grandes deuses’ da Mesopotâmia. Deus sumero-acadiano do ar. Deus tutelar da cidade de Nippur, 

possuindo importantes templos em Assur, Babilônia e Uruk-Kuballa. Enlil concedia a autoridade divina – 

concedida a ele por seu pai, o deu Anu – para legitimar os reis. Assim como Anu, Enlil também poderia 

conceder a promoção dos deuses no interior do panteão, como aconteceu com Marduk e Assur. Enlil também era 

o responsável por aspectos da vida, da fertilidade e prosperidade, bem como da fome e das catástrofes (LEICK, 

2003a, p. 45-47). 
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universo, rei da Assíria, filho de Tukulti-Ninurta (II, c. 891-884 a.C.), 

grande rei, rei poderoso, rei do universo, rei da Assíria, filho de Adad-

Nirari (II, c. 912-891 a.C.), grande rei, rei poderoso, rei do universo, rei da 

Assíria; homem valente que age com o apoio de Assur, seu senhor, e não 

tem rival entre os príncipes dos quatro cantos (da terra), pastor maravilhoso, 

destemido em batalha, poderosa inundação que não tem oponente, o rei que 

subjuga os insubordinados contra ele, o que governa todos os povos, homem 

forte que pisa o pescoço de seus inimigos, o que rompe as forças rebeldes, o 

rei que atua com o apoio dos grandes deuses, seus senhores, e conquistou 

todas as terras, adquiriu o domínio de todos os planaltos e recebeu seus 

tributos, capturou reféns, o vitorioso de todas as nações.  

Quando Assur, o senhor me chamou pelo nome (e) fez a minha soberania 

suprema, colocou a sua arma impiedosa em meus braços senhoriais, derrubei 

com a espada as extensas tropas de Lullumu em batalha. Com a ajuda do 

deus Shamash
31

 e Adad
32

, os deuses que me apoiam, eu trovejei como o deus 

Adad, o devastador, contra as tropas das terras de Naîri, Habu, o Shubaru, e 

as terras de Nirbu; o rei que subjugou (o território que se estende) da 

margem oposta do (rio) Tigre até o Monte Líbano e o Grande Mar, toda a 

terra de Laqu, (e) a terra de Suhu, incluindo a cidade de Rapiqu. Conquistou 

da fonte do rio Subnat até a terra de Urartu.  

Eu trouxe dentro das fronteiras de minhas terras (o território que se estende) 

das passagens do Monte Kirruru até a terra de Gilzanu, da margem oposta do 

(rio) Zab inferior até a cidade de Til-Bari que está rio acima das terras de 

Zaban, da cidade de Tilsha-Abtani até a cidade de Tilsha-Zabdani, (e) das 

cidades de Hirimu (e) Harutu (que são) na fortaleza de Karduniash.  

Eu reconheci (o povo) das passagens do Monte Babitu até o Monte Hashmar 

como povos de minhas terras. Nas terras em que eu sempre ganhei 

dominação eu sempre nomeei meus governadores. Eles realizaram servidão.  

Assurnasirpal (II), príncipe atento, adorador dos grandes deuses, 

predador furioso, conquistador de cidades e planaltos, rei dos príncipes, 

(...), coroado com esplendor, destemido em batalha, heroi implacável, o que 

provoca conflitos, rei louvável, pastor, proteção dos (quatro) cantos (da 

terra), o rei cujo comando desintegra montanhas e mares, o único que por 

seu nobre conflito trouxe sob (sua) única autoridade (os) furiosa (e) 

impiedosa reis do Leste até o Oeste.  

                                                                                                                                                                                     
30

 Deus semítico da tempestade, cultuado principalmente na região do Médio Eufrates. Encabeçava o panteão de 

Ebla e era proeminente em Tuttul e Mari. Seu culto foi atestado nas cidades de Nippur e Isin. Também cultuado 

no oeste da Síria e Palestina, sendo assimilado a Ba’al e Adad. (LEICK, 2003a, p. 29). 
31

 Deus babilônico do sol. Sugeriu-se que originalmente a divindade solar era feminina, mas mediante a 

influência do deus sumério do sol, Utu, Shamash converteu-se em uma divindade masculina. Shamash era uma 

divindade cósmica e nacional – principalmente na cidade de Sippar, seu centro de culto – de suma importância 

como deus da justiça. Já os textos neoassírios ressaltam Shamash como um deus guerreiro (LEICK, 2003a, p. 

147-148). 
32

 Também chamado Adda, Anda, Hadad, Addu. Deus semítico da tempestade. Seu culto foi mais recorrente 

entre as populações do Norte da Babilônia e Síria, com evidências onomásticas também nas cidades de Mari e 

Ebla. Foi assimilado com Ba’al e Dagan, sobretudo no oeste da Síria. Embora tenha sido tratado como uma 

divindade importante, Adad era considerado uma deidade local na Assíria. Suas características destrutivas eram 

invocadas nos textos para ressaltar o aspecto de deus guerreiro, capaz de ‘destruir as armas dos inimigos’ 

(LEICK, 2003a, p. 01-02). 
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A antiga cidade de Calá que Shalmaneser (?), rei da Assíria, um príncipe que 

me precedeu, tinha construído – esta cidade havia se tornado dilapidada; 

ficando paralisada. Eu reconstruí esta cidade. Eu levei o povo que eu tinha 

conquistado (e) das terras sobre as quais eu havia ganhado dominação, da 

terra de Suhu, (de) todas as terras de Laqu, (da) cidade de Sirqu que está 

(localizada) cruzando o (rio) Eufrates, (de) todas as terras de Zamua, de Bit-

Adini e a terra de Hatti até Lubarna, o Patinu. Eu estabeleci (eles) ali. (...). 

Eu fundei nela um palácio de cedro, cipreste, dapranu de zimbro, buxo, 

meskannu, terebinto e tamarisco como minha residência real (e) para meu 

nobre lazer para a eternidade. E fiz (réplicas de) bestas de montanhas e 

mares em calcário branco e alabastro-parutu (e) coloquei(-as) nas portas. 

(RUSSELL, 1999, p. 24-28, grifos nossos). 

A Inscrição-Padrão fornece, com isso, informações acerca da extensa titularia empregada à 

realeza, do numeroso relato dos epítetos reais utilizados, do sumário das conquistas reais – 

organizadas geograficamente e não cronologicamente –, e da descrição da 

construção/reconstrução de cidades e palácios realizadas pelos reis assírios (RUSSELL, 1999, 

p. 29-31). 

No que concerne aos títulos reais, estes podem ser entendidos como uma 

declaração pessoal da autoimagem real: grande rei, rei poderoso, rei do Universo, rei da 

Assíria, rei dos Quatro Cantos (da Terra). Russell (1987, p. 531-535) alega que a formulação 

destes títulos apresenta a combinação de um status orientado (grande, poderoso, favorito) e 

territorial (mundo, Assíria, quatro cantos), que tendem a enfatizar o controle do rei sobre o 

Império por meio de proezas militares, à medida que, por outro lado, ressalta o bom governo 

do rei, o que beneficia toda a humanidade. Já os epítetos reais, como distingue Winter (1997, 

p. 360-367), podem ser relacionados com os quatro tipos de imagens utilizadas com a 

autorização do rei nas Salas do Trono dos palácios neoassírios: Príncipe atento, Adorador dos 

Grandes Deuses, Predador furioso, Conquistador de cidades e de planaltos. Este aspecto 

reforça que os reis assírios exerciam o controle visual sobre sua própria imagem, na qual é 

identificada a relação consistente entre representação e intenção, que tinha por finalidade a 

construção da imagem do rei como Shar Mîsharim, rei de justiça. 

No interior do corpus documental, a demarcação destes epítetos constituem 

Categorias Narrativas, por meio das quais se podem compreender a composição das 

representações visuais acerca da realeza. Estes elementos atuam como metáforas da própria 

figura do rei que, por sua vez, expressa visualmente o cumprimento das funções a ele 

delegadas pelos deuses no exercício da realeza: rei justo, sacerdote aos deuses, protetor do 
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Império, rei guerreiro. Por conta disso, analisar a composição do corpus documental a partir 

das Categorias Narrativas (ver Gráfico 3) é, antes de tudo, uma forma de compreender os 

mecanismos utilizados pela própria realeza assíria, em sua relação com os súditos e os deuses.  

 

Gráfico 3: Composição do Catálogo Documental segundo Categorias Narrativas 

 

 

Tanto os Grupos Narrativos quanto as Categorias Narrativas que compõem os 

relevos manifestam a estabilidade e constância de seus elementos. Em conjunto, os temas 

retratados e as imagens pretendidas pela realeza acabam por compor Tipologias Narrativas. 

A partir das considerações de Takla (2008a, p. 144-162) distinguimos quatro tipologias 

narrativas visuais contidas nos relevos neoassírios reunidos no corpus documental (ver 

Gráfico 4): Histórica Temporal, Histórica Atemporal, Formal e Mágico-Religiosa.  

As narrativas históricas compreendem cenas que apresentam eventos demarcados 

historicamente, constituindo-se como registros visuais e documentais de fatos acontecidos e 

que não devem ser esquecidos, seja pelo engrandecimento do rei, do Império e/ou dos deuses. 

Entretanto, o caráter temporal do evento varia de acordo com a identificação dos registros 

visuais: as Narrativas Históricas Temporais ditam acerca de um fato concreto, 

momentâneo, que não pode ser repetido em completa exatidão, tais como a derrota de 

inimigos, punição de cativos e procissões triunfais; enquanto as Narrativas Históricas 

Atemporais têm a impossibilidade de enquadrar o evento representado em um recorte 

temporal determinado, como cenas de caça reais e atos de adoração. Em ambas, a centralidade 
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da representação encontra-se na figura do rei, mesmo quando ele não estava envolvido 

diretamente no evento registrado. 

As Narrativas Mágico-Religiosas, por sua vez, abrangem estilizações de caráter 

apotropaico, que tem por finalidade afastar influências malignas, doenças e falta de sorte. 

Além das representações verificadas em relevos parietais, esculturas de leões e touros 

androcéfalos alados que adornavam as portas e fachadas dos palácios neoassírios também 

possuíam a mesma finalidade. A presença destas esculturas, aliás, é produto das influências 

vindas do Oeste – mais particularmente de Hattusa, capital hitita –, possivelmente ao longo 

dos séculos XIII e XII a.C. 

As Narrativas Formais envolvem registros caracteristicamente atemporais, no 

quais a centralidade foi dada às representações do rei: as cenas registram o rei em pé ou 

sentado, em posição dignificante, podendo ser atendido por eunucos ou por figuras míticas 

durante cerimônias simbólicas. Diante de tais particularismos, as cenas de caráter formal 

tendem a representar o exercício da realeza, tanto no plano político-administrativo quanto na 

dimensão religiosa.   

 

Gráfico 4: Composição do Catálogo Documental segundo Tipologias Narrativas 

 

 

Atuando conjuntamente (ver Gráfico 5), todos estes elementos narrativos são 

responsáveis por tornar compreensível o programa escultórico-decorativo dos palácios 
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neoassírios, mediante a reunião dos relevos parietais no interior do corpus documental. Por 

meio dele que se pode identificar que estas imagens resultam de um esforço sistematizado e 

de um planejamento intencionalmente executado, expressando experiências religiosas, 

práticas de culto, mensagens de caráter político, recomendações diplomáticas. De tal forma, 

os relevos serviram como objetos estímulos à meditação e mecanismos disponíveis ao reforço 

da figura do rei assírio, o escolhido dos deuses. 

 

Gráfico 5: Correspondência entre Elementos Narrativos no interior do Catálogo Documental 

 

Legenda: Azul – Grupo de Elementos Narrativos 1; Vermelho – Grupo de Elementos Narrativos 2;  

Verde – Grupo de Elementos Narrativos 3; e Roxo – Grupo de Elementos Narrativos 4 

 

Por conta disso, é possível constatar toda uma correlação entre os Elementos 

Narrativos (ver Imagem 14): para que a mensagem pretendida fosse entendida sem 

ambiguidades, criaram-se mecanismos narrativos de reforço visual. Deste modo, 

constituíram-se quatro afirmações narrativas:  

a) Grupo de Elementos Narrativos 1: as cenas de guerra compuseram uma narrativa 

historicamente demarcável que reforça a figura do rei como chefe guerreiro, 

assegurando a paz do Império e do Cosmos assírio; 

b) Grupo de Elementos Narrativos 2: as cenas de caça constituíram uma narrativa que foi 

recorrente – embora não seja temporalmente precisa – que afirmava a força do 

soberano tanto no plano terreno quanto na dimensão ritual;  
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c) Grupo de Elementos Narrativos 3: as cenas de culto reforçaram uma narrativa mágico-

religiosa que tratava o monarca como um chefe sacerdotal, demonstrando claramente a 

relação entre o Império e a religião; e  

d) Grupo de Elementos Narrativos 4: as cenas diplomáticas formaram narrativas formais 

que ratificaram a aptidão da realeza no plano político-administrativo do Império.  

 

Gráfico 6: Correlação entre Elementos Narrativos 

 

 

Assim, as simbolizações religiosas que perpassaram a composição de todos os 

elementos narrativos identificados nos relevos atuaram como agentes que conectam o mundo 

natural ao mundo cultural, interligando o plano terreno à dimensão divina, vinculando o social 

e o político ao religioso. Neste sentido, as simbolizações religiosas manifestam a escolha e 

proteção dos deuses para com o soberano assírio que, sendo instrumento dos deuses, atua no 

plano político, militar, social, econômico e religioso para manter o Império ordenado e o 

Cosmos assírios equilibrado.  

Em suma, o estudo detalhado do corpus documental possibilita a demarcação de 

Elementos Narrativos contidos na arte assíria, por meio dos quais é possível obter importantes 

informações acerca do arcabouço artístico–histórico–social que serviu à composição das 

fontes visuais assírias. A principal afirmativa é que a formação de uma narrativa visual 
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contínua foi uma das grandes marcas da sociedade assíria. E mais, Winter (1981, p. 12 apud. 

RUSSELL, 1999, p. 60) sugeriu que a combinação de sequência, ação e particularidade foi a 

grande inovação artística iniciada por Assurnasirpal II na decoração da Sala do Trono do 

Palácio Noroeste, em Calá, obtendo tamanho sucesso e sofisticação que foi continuada pelos 

reis que o sucederam.    
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CAPÍTULO 4 – COMPOSIÇÃO VISUAL DOS RELEVOS NEOASSÍRIOS:  

‘UNIDADES EPISÓDICAS’ COMO FERRAMENTA DE ESTUDO  

 

A combinação da sequência das ações contidas nas cenas dos relevos neoassírios 

sugere a finalidade do esquema arquitetônico palaciano ao demonstrar que o exercício da 

realeza esteve vinculado às necessidades militares, políticas, econômicas, sociais e religiosas. 

Entretanto, para que se possa verificar a mensagem veiculada pela estrutura arquitetônica 

palaciana, é indispensável transcender a esfera dos Elementos Narrativos que compõem as 

representações visuais. Para tanto, a delimitação dos mecanismos metodológicos é 

fundamental.  

Ao analisar figuras de vasos gregos, Bérard (1983, p. 07-08) identificou um 

conjunto bem definido de elementos estáveis e constantes, os quais ele nomeou de unidades 

formais mínimas. A combinação de cada uma das unidades formais mínimas que identificou 

configurava um sintagma mínimo que, por sua vez, estaria suscetível de se articular com 

outras unidades ou outros sintagmas para construir uma imagem narrativa, enunciando uma 

mensagem. Para que este repertório de unidades icônicas fosse identificado foi necessário um 

procedimento sistemático no qual as imagens puderam ser decompostas em signos estáveis e 

constantes, de modo a evidenciar a existência de uma relação intrínseca entre os sentidos de 

unidade e sua forma. 

Embora seja um arcabouço metodológico de grande valia, a análise das unidades 

formais mínimas acaba por incidir em estudo das representações visuais sustentado por 

elementos semânticos, o que acarreta uma interferência na própria dimensão material destas 

imagens possui. Com efeito, toda e qualquer imagem só poderá ser compreendida se for 

levado em conta a relação que se estabelece entre ela e toda a estrutura imagética a que ela se 

vincula, sendo necessário levar em consideração as regras de combinações e de exclusões que 

estruturam o sistema das imagens, um conjunto coerente e organizado em aspectos semióticos 

(BÉRARD, 1983, p. 10-33).  

Sendo assim, as imagens caracterizam-se por serem portadoras de significados 

passíveis de serem interpretados no interior do corpus documental que deve considerar a 

materialidade das representações sociais que agenciam. Para estruturar esta análise, 

entretanto, é imperativo considerar que a existência de complexos sígnicos resulta de uma 

operação combinatória que transforma uma relação de referência em uma relação de 
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significação. Estes elementos podem ser trabalhados em termos de unidades episódicas, uma 

vez que os diversos elementos que estruturam a composição das imagens, quando 

combinados, possibilitam a leitura integral da cena esculpida em relevos neoassírios e, quando 

lidos individualmente, acabam por revelar as minúcias de um episódio particular, rapidamente 

identificável, e presumidamente desprovido de ambiguidades.  

Para o caso neoassírio é possível afirmar, também, que 

o artesão se esforça em representar uma cena precisa enquanto a significação 

será a menos ambígua possível e facilmente compreensível por sua clientela. 

As combinações que ele desenvolve estão longe de serem gratuitas e a 

composição será enriquecida até que a passagem da relação de referência à 

relação de significação seja assegurada (BÉRARD,1983, p. 09-10). 

As faculdades criativas dos artesãos estão submetidas, pois, a padrões estilísticos e cânones 

artísticos pré-estabelecidos, que foram mobilizados com a finalidade de obedecer a esquemas 

e temas inseridos em um sistema diferenciado de imagens, que deveria ser facilmente 

reconhecido pelo público que as acessa. Com isso, o circuito de produção/circulação/consumo 

das imagens escultóricas neoassírias possibilita indicar a natureza mesma da mensagem de 

que são portadoras e, por fim, convertem-se em chave de leitura para o conhecimento da 

sociedade assíria dos séculos IX e VIII a.C. 

 

Gráfico 7: Composição do Catálogo Documental segundo Unidades Episódicas 
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A partir do potencial documental manifesto em cada uma destas unidades 

episódicas (ver Gráfico 7) buscamos demarcar as finalidades pretendidas pelo esquema 

arquitetônico dos palácios, tal como a forma pela qual o exercício da realeza esteve vinculado 

a demandas militares, políticas, econômicas, sociais e religiosas. Nesses termos, a decoração 

interna dos palácios neoassírios esteve preocupada em apresentar o rei como um homem de 

ação, sendo responsável pela custódia da terra e do povo confiado por seu deus, 

transcendendo a tradição do arquétipo dos reis mesopotâmicos (READE, 1999, p. 21). 

 

4.1. ATAQUE À CIDADE INIMIGA 

No conjunto dos relevos neoassírios, cenas de assédio às regiões inimigas e aos 

territórios revoltosos são corriqueiras. A conclusão mais óbvia – e, de certa forma, resumida – 

seria que essas imagens atuariam como retrato do soberano assírio de maneira heroica em 

cenas de cunho militar. Valorizando o potencial documental contido nestas representações, é 

preciso transcender a mera observação estéril e direcionar a profundidade do olhar para os 

mais particulares significados que podem ser suscitados por cada elemento constituinte das 

cenas.  

 

 

Imagem 19: Relevo 3a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.04). 

 

Geralmente as cenas de batalhas seguem uma direção narrativa – à esquerda, ou à 

direita – em que se pode constatar um relativa dicotomia (ver Imagem 19): de um lado, o rei 

assírio participando direta ou indiretamente de combate, guiando seu exército para o ataque 
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contra os inimigos que, do lado oposto, estão lutando no campo de batalha ou aquartelados 

em uma fortificação que oferece resistência ao assédio da máquina de guerra assíria. Pozzer 

(2010, p. 124) apontou que a distinção entre o exército assírio e o exército inimigo é feita a 

partir dos equipamentos e dos fenótipos dos soldados, pois a desambiguação é necessária à 

evidente vitória militar assíria, na qual o rei é auxiliado por seus soldados fortes, 

compenetrados, bem equipados, que – ao seguirem as ordens expressas pelo rei – cumprem as 

decisões tomadas pelos deuses – ao eleger o soberano assírio como seu representante no plano 

terreno –, o que torna as campanhas militares assírias uma missão divina (POZZER, 2011, p. 

18), de caráter religioso e contando com estilizações que representam o favor das divindades à 

realeza, justificando e autorizando os atos que sirvam à manutenção da Ordem do Império e 

do Cosmos.  

As representações das vitórias demonstram a incessante eficiência da arte militar 

dos assírios (FRANKFORT, 2010, p. 171), na medida em que carregam consigo as 

prerrogativas religiosas que asseguram a continuidade da Ordem e do Equilíbrio do Império e 

do Cosmos, o que tornou premente a necessidade de desenvolver táticas de guerra que 

viabilizassem a vitória do exército assírio sobre seus opositores. 

 

 

Imagem 20: Relevo do Palácio Central de Tiglath-pileser III, em Calá. 

Datação: 730-727 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (TGP3.02). 

 

Em combate contra uma cidade inimiga (ver Imagem 20), o exército assírio 

enfrenta soldados inimigos aquartelados em muralhas com amplas aberturas – formadas por 
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linhas retas, circulares e pequenos quadrados, intercaladas por longas torres, compondo 

estruturas salientes que se caracterizam como ameias pontiagudas. A defesa do território da 

fortaleza hostil é representada com soldados praticando o arremesso de flechas – por vezes, 

flechas incendiárias –, uma prática comum aos assírios e aos inimigos. Em contrapartida, os 

soldados assírios cercavam os muros da cidade, impedindo a saída dos inimigos e, a partir 

disso, usavam escadas
33

 para introduzir soldados no interior da fortaleza. Estruturas íngremes 

em forma de rampas também foram construídas pelos soldados para permitir o acesso dos 

carros de guerra
34

 à fortaleza inimiga. Na retaguarda dos carros de combate, soldados são 

representados em duplas de arqueiros e escudeiros que, protegidos por escudos que alcançam 

uma altura que cobre acima das cabeças dos soldados e se estende até o chão, poderiam estar 

à frente do batalhão que lidera o ataque à cidade inimiga. Em outros relevos é possível, 

também, identificar soldados cavando túneis e entrincheirados, de modo a protegê-los do 

ataque de flechas e de pedras que poderiam ser arremessadas da fortaleza inimiga (POZZER, 

2008, p. 174- 177). 

As representações de cavalos cada vez mais recorrentes nos relevos pode indicar 

uma crescente importância da cavalaria no exército assírio, tal como pode servir como 

constatação ao crescente recolhimento de tributos, o que incluiria a presença de cavalos – 

provenientes da região do Irã (READE, 1999, p. 23) –, servindo como demonstrativo de que o 

controle das rotas de comércio e o arrecadamento de tributos provenientes de áreas sob laços 

de dependência política à Assíria teria contribuído para a equipagem e desenvolvimento 

militar neoassírio. Consequentemente, Bachelot (1991, p. 109-128 apud. POZZER & 

SANTOS, 2012, p. 207) apontou que os feitos militares do exército eram representados em 

relevos dispostos nas paredes palacianas, servindo como uma recomendação àqueles que 

circulavam pelos palácios, fossem nativos ou estrangeiros, do poder de guerra e punição que 

poderia ocorrer àquele que desafiasse a Ordem estabelecida. Desse modo, as cenas de 

conquista teriam funcionado como uma prerrogativa para manter a paz por meio da ameaça de 

guerra aos estrangeiros potencialmente perturbadores que compunham a audiência dos 

                                                           
33

 Embora não se descarte a utilização de outro tipo de madeira, a matéria-prima principal utilizada na confecção 

das escadas era o choupo, uma espécie de árvore alta e reta.  
34

 Os carros de guerra eram veículos sobre rodas, em formato quadrado, que cumpriam a função dos tanques de 

guerra contemporâneos; movidos possivelmente à tração humana, já que animais poderiam se assustar com o 

frenesi do combate e fugirem inesperadamente; eram feitos de madeira e recobertos com uma grossa camada de 

couro; possuíam a extremidade dianteira mais alta, de onde saiam duas pontas, talvez aríetes; e havia uma 

espécie de depósito com pipas de água que jorrava para fora do carro em tubos para combater possíveis focos de 

incêndio causado pelo arremesso de tochas e flechas incendiárias. 
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relevos, tal como, para os membros da Corte, estas imagens serviriam como um registro 

gratificante de triunfos assírios (RUSSELL, 1987, p. 536). 

Dentre tantos fatores, não se pode esquecer que os inimigos e os locais 

representados em cenas altamente especializadas puderam ser identificados, também, pelas de 

inscrições que enfatizavam detalhes específicos: características físicas de cidades e habitantes; 

tipologia de butim ou tributo trazido/pago de/por localidades – direta ou indiretamente – 

conquistadas; além de representações topográficas e vegetais de regiões estrangeiras 

(JACOBY, 1991, p. 114-115). Para Thomason (2005, p. 176), a representação das paisagens 

de territórios inimigos contribuiu para a formação da particularizada visão de mundo assíria: 

as paisagens dos territórios inimigos conquistados demonstram o emprego do padrão de 

composição assírio para representar as feições do mundo em que Assur, por intermédio da 

ação enérgica do rei, impôs seu governo justo ordenando o mundo conhecido e representado 

em cenas de guerra na arte assíria. Assim, a forma como estes elementos aparecem diante da 

composição do esquema escultórico neoassírio revela a própria estrutura de poder presente na 

sociedade assíria (READE, 1999, p. 32). 

 

4.2. CAPTURA DE CATIVOS E DESPOJOS 

As excursões e campanhas militares levadas a cabo pelos reis assírios foram 

manifestações de diversos processos de conquista. Como assinala Thomason (2005, p. 169-

190), essa atividade serviu para a formação de uma coleção de itens trazidos de regiões 

estrangeiras que valiam à pena colecionar, sendo obtidos por meio da atividade do saque de 

guerra (ver Imagem 20), ou por meio de tributo proveniente de regiões vassalas. A obtenção 

de plantas e animais esteve relacionada à atividade de “criação” de um mundo natural nas 

capitais imperiais. Por meio da integração de reunir elementos estrangeiros e nativos em um 

mundo botânico e zoológico ordenado, o rei: a) evidenciava a habilidade criativa dos reis 

assírios, favorecendo a construção da identidade real assíria; b) ratificava seu poder e destreza 

ao construir um microcosmo do mundo sob seu domínio; e c) demonstrava estratégia e 

dominação da Assíria sob o mundo estrangeiro, reforçando a autoridade e a força da realeza. 
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Imagem 21: Relevo do Palácio Central de Tiglath-pileser III, em Calá. 

Datação: 730-727 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (TGP3.04). 

 

A captura de prisioneiros de guerra (ver Imagem 21) era outra forma de 

demonstração de poder (GELB, 1973): a massa de pessoas deportadas e capturadas 

simbolizava a vitória e superioridade militar do exército assírio (NADALI, 2014, p. 102). A 

prática assíria de deportar populações de um país insubmisso como parte de uma estratégia 

imperial de expansão político-econômica (ODED, 1979) teve uma proporção significativa: 

estima-se preliminarmente que cerca de 4,5 milhões de pessoas tenham sido movimentadas no 

interior do império durante três séculos (RADNER, 2014, p. 106; TAKLA, 2008a, p. 79-80; 

ROUX, 1987, p. 332-333).  

 

 

Imagem 22: Detalhe. Relevo do Palácio Central de Tiglath-pileser III, em Calá. 

Datação: 730-727 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (TGP3.05). 
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Em função do resultado de um conflito militar, os indivíduos (homens, mulheres 

ou crianças), principalmente estrangeiros, eram feitos cativos
35

 por soldados assírios. Desse 

modo, Bachelot (1991, p. 109-128 apud. POZZER & SANTOS, 2012, p. 217) afirmou que as 

populações estrangeiras passavam a pertencer à nação vencedora, e o rei decidia seu destino: 

poderiam ser deportados para dissolver os ânimos e prevenir futuras revoltas; poderiam ser 

mortos; oferecidos no templo; vendidos; atribuídos em trabalhos agrícolas ou de construção; 

usados como artesões; e integrados no exército como mercenários ou na guarda pessoal do rei. 

Vale ressaltar que todas as imagens assírias eram vistas como sendo reais 

(BAHRANI, 2003, p. 127 apud. COLLINS, 2006, p. 06), pois as representações são 

portadoras de sentidos práticos, nunca atuando como mera decoração: o resultado das batalhas 

representava os assírios sempre vitoriosos, enquanto os inimigos eram permanentemente 

derrotados. Desse modo, existe a interconexão e a interdependência de duas dimensões de 

memória: uma retrospectiva, outra prospectiva. A memória retrospectiva faz ativar na 

audiência das representações neoassírias a rememoração dos feitos e fatos da realeza que 

gerenciou a atividade escultórica palaciana; por outro lado, a memória prospectiva projeta à 

frente as representações e as mensagens e significados das quais são portadoras. Assim, os 

relevos neoassírios se movimentam no tempo através da memória de sua audiência, o que 

garantia a perenidade de seus registros, dotando-os de magna importância.  

Os relevos neoassírios serviram, portanto, como manifestação da manutenção da 

Ordem imperial e, como afirmou Jacoby (1991, p. 113), a identificação do inimigo constituiu-

se como um importante elemento por meio do qual os observadores poderiam reconhecer a 

magnitude da vitória assíria, da conquista brilhante, contribuindo para a fama e reputação do 

rei vitorioso. Pelo mesmo motivo os personagens não poderiam ser confundidos, bem como o 

resultado das batalhas deveria estar claro: os inimigos deveriam ser representados em suas 

realidades físicas correspondentes, buscando a composição de uma imagem “substituta”, uma 

representação que tende a encarnar a essência da pessoa para que o espírito dela estivesse 

presente, de modo a reconfirmar a derrota e a morte dos inimigos. Nesse sentido, os inimigos 

eram identificados por meio das distinções étnicas advindas de características específicas 

formuladas na confecção das representações visuais, como estilos de penteado, vestimentas e 

características faciais específicas (COLLINS, 2006, p. 01-07). 

 
                                                           
35

 Vale salientar que os deportados não eram absolutamente escravos, pois não estavam sujeitos a um estatuto 

legal particular que amparasse tal condição.  



    119 

 

Imagem 23: Relevo 5b. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.09). 

 

Os inimigos em cenas de procissão de prisioneiros são representados chorando, 

caindo e recuando, abatidos e consternados, em desespero, sendo guiados por soldados 

assírios para longe de sua terra, destituídos da liberdade individual. Já as mulheres e as 

crianças que as acompanham são representações pouco frequentes nos relevos neoassírios (ver 

Imagem 23), o que reflete a seleção dos sujeitos representados nas cenas, tal como a realidade 

da visibilidade do poder na sociedade assíria (READE, 1999, p. 32). No que concerne às 

feições que as mulheres deportadas apresentam, é interessante notar que mesmo diante do 

sofrimento que as aflige, os traços faciais são mais delicados do que o dos homens. Os 

soldados assírios, por sua vez, mantém uma postura séria, compenetrados no exercício que 

praticam (POZZER, 2008, p. 178), cumprindo a missão que lhes fora ordenada, caminhando 

de lado, com a cabeça de perfil, mas com o corpo levemente voltado para frente. A face de 

perfil, aliás, é uma marca do estilo presente nos relevos neoassírios, no qual os artesãos 

constroem os indivíduos em imagens quase planas, de modo a representar os personagens na 

totalidade de seus corpos (HOPKINS, 1936, p. 187-194), não excluindo orelhas e pés, por 

exemplo. 

 

4.3. INIMIGOS EM FUGA 

Na arte assíria, a realidade visual convertia-se em realidade prática: a derrota 

visual do inimigo era correspondente a uma derrota prática. Diante da derrota iminente e das 

consequências que dela advém, restava ao inimigo a alternativa da fuga. 
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Imagem 24: Relevo do Palácio Central de Tiglath-pileser III, em Calá. 

Datação: 730-727 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (TGP3.06). 

 

Impelidos à fuga, numa tentativa desesperada de salvar suas vidas, os inimigos 

demonstram a impotência e a iminente derrota diante da perseguição de soldados assírios que 

enaltecem a força do exército assírio no combate contra os opositores do rei. Geralmente as 

cenas representam cavaleiros assírios perseguindo um inimigo que tenta fugir montado a 

cavalo ou em um camelo. No caso particular da Imagem 24 o inimigo aparentemente árabe
36

 

utiliza um camelo
37

, enquanto o cavaleiro assírio mais próximo veste uma túnica e um 

capacete pontudo, imberbe, e tem uma espada em seu cinto, ao passo que o segundo, na maior 

parte escondida por seu companheiro, parece ter uma barba pontuda curta; sendo que ambos 

apontam suas lanças para as patas traseiras do camelo em fuga.   

Os cavalos montados por soldados assírios usam franjas triplas em suas cabeças – 

decoração característica do período de Tiglath-Pileser III – e nos colares que pendem em seus 

                                                           
36

 Os árabes aparecem nos registros assírios no século IX a.C., por meio dos quais é possível constatar a 

crescente importância que desempenharam para o Império Neoassírio ao escoltar caravanas de comércio ou de 

expedições militares no norte da Arábia e Sinai.  
37

 O camelo de duas corcovas – o camelo bactriano (Camelus bactrianus), nativo da Ásia Central e normalmente 

encontrado no nordeste das margens do Oriente Próximo – é pouco recorrente nas representações neoassírias, 

sendo constatada a presença majoritária de representações de camelos de uma corcova – o dromedário (Camelus 

dromedarius), originário da península arábica. Assim, pode-se sugerir que a presença de camelos de uma 

corcova em relevos neoassírios pode estar associada a eventos ocorridos na península arábica, como as 

campanhas de Tiglath-pileser III contra os árabes, c. 733 a.C. (MITCHELL, 2000, p. 187-191.)  
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peitorais, além de um selim feito possivelmente de pele de ovelha. A parelha de cavalos é 

representada saltando à frente com as patas traseiras juntas ao solo, tendo as patas dianteiras 

levemente erguidas – um elemento típico da estilização artística do galope assírio-persa 

(HOPKINS, 1936, p. 187) – utilizado para dar a conotação de movimento característica da 

cena de perseguição. No entanto, a utilização de cavalos arreados em duplas pode ser um 

indicativo de que os assírios ainda não dominavam completamente a montaria equestre, o que 

demandava um soldado para conduzir as rédeas dos cavalos, enquanto outro – empunhando 

arco e flechas ou lança – atacava o inimigo em fuga logo à frente. 

O camelo, por sua vez, é representado com as costelas delineadas dentro de uma 

área definida por um contorno preciso, e a articulação da perna dianteira e dos ombros do 

camelo não possibilita representar o galope convencional da arte assíria: isto pode ser 

entendido como a inserção de um elemento novo dentro do padrão estilístico das composições 

escultóricas neoassírias. Já o inimigo que foge a camelo apresenta feições particulares e 

significativas: ele tem um saiote curto, uma barba pontuda e seu cabelo espesso detido por um 

filete; está desarmado; com o dorso e a cabeça voltados para trás – olhando para os soldados 

que o perseguem –, levanta o braço direito, com mãos postas em súplica, pedindo clemência; 

parece ter perdido o controle do animal aterrorizado e está prestes a deslizar para baixo dele.  

A recorrência de inimigos que fogem como último recurso diante do poderio 

assírio revela uma finalidade prática que se pretendia manter: a derrota iminente e 

inquestionável das forças opositoras e, obviamente, a vitória inconteste do Império, da qual 

não havia possibilidade de fuga. Assim, a audiência dos palácios deparou-se com uma 

mensagem visual que refletia a estrutura de poder disponível contra àqueles que se 

indispusessem com o Império, servindo como metáfora religiosa do poder do Cosmos assírio 

que o soberano procurava manter ordenado e em equilíbrio na guerra contra as forças do caos.  

 

4.4. INIMIGO DERROTADO 

A tomada de uma cidade inimiga e a consequente perseguição, tortura, 

decapitação e/ou deportação de inimigos atestam a derrota das forças opositoras ao Império. 

O teor contido nessas representações é constatado, também, mediante a presença de cavalos 

em cenas de batalha ou de caça. A composição da figura equestre aparece como um 

demonstrativo de poder, avançando pesadamente contra os inimigos, esmagando as rebeliões 
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e destituindo a desordem personificada por seus rivais. Diante desta significação, esta fórmula 

visual (ver Imagem 25) foi empregada nas representações escultóricas do esquema decorativo 

dos palácios neoassírios com bastante recorrência. 

 

 

Imagem 25: Relevo 10a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.18). 

 

Por isso, é corriqueiro tanto em cenas de combate e quanto em registros de caça 

que abaixo dos cascos dos cavalos que tracionam os carros assírios apareça um adversário – 

que pode ser um soldado inimigo, ou mesmo a figura de um animal selvagem, principalmente 

leões e touros – ferido ou morto (FRANKFORT, 2010, p. 170). Os soldados inimigos são 

vistos caídos no chão, indefesos, feridos ou já mortos e decapitados; vítimas das forças 

assírias que avançam vorazmente com o poderio de seu exército em batalha. Quando vivos, os 

soldados inimigos foram frequentemente representados fazendo gestos de súplica em direção 

ao ataque dos soldados assírios que avançam em suas montarias equestres para consolidar a 

vitória iminente. 

Tais imagens manifestam ainda uma significação implícita, que deveria 

pretensamente ser reconhecida e compreendida: a atuação do rei e de seu exército por meio da 

guerra se deu mediante o exercício continuado de restauração política, social e religiosa de 

uma situação originalmente perturbada pela ação opositora dos inimigos do Império e, 

consequentemente, do Cosmos assírio. A derrota do inimigo, portanto, assumia a conotação 

de restauração da Ordem e de reestabelecimento do Equilíbrio, reforçando a figura do rei e do 

Império neoassírio.  
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4.5. INIMIGOS (SENDO) DECAPITADOS  

A mutilação dos corpos dos inimigos foi atestada em várias civilizações do mundo 

antigo, inclusive na Mesopotâmia, sendo representada tanto na iconografia como na produção 

textual. Inclusive, é notória a preocupação dos escribas e artesãos em registrar grande número 

de inimigos mortos e mutilados, além das identidades e grupos étnicos aos quais pertenciam 

(ZIERER, 2011; MINUNNO, 2008, p.249 apud. POZZER, 2011, p. 20). Antes de um 

instrumento de propaganda e terror político, demonstrando a severidade da punição para com 

os rebelados contra o Império, a mutilação era um símbolo da força do exército assírio que 

vencia seus inimigos, o que acarretou a necessidade de desambiguação étnica na narrativa 

visual.  

Por isso, a mutilação de corpos é bem documentada, sendo corriqueiro o costume 

de cegar prisioneiros de guerra – nuppulu – durante o Período Neoassírio (GELB, 1973, p. 

87). Também foi registrada a prática da amputação – de mãos, pés, narizes e orelhas –, 

esfolamento, empalamento e decapitação. 

A prática do empalamento pode ser verificada na Imagem 20, na qual três 

inimigos são expostos em estacas localizadas na lateral de uma fortificação estrangeira. 

Representações como estas teriam servido como intimidação aos prisioneiros sobreviventes 

(POZZER, 2008, p. 177).  

A decapitação, por sua vez, foi a mutilação corporal mais comum nas 

representações dos relevos neoassírios (ver Imagem 26). Isto se deve ao fato de que, como 

sugeriu Bahrani (2008, p. 23-55 apud. POZZER & SANTOS, 2012, p. 211-212), a cabeça é a 

expressão da personalidade única e individual, na medida em que a decapitação teria 

funcionado como símbolo da vitória assíria sob os inimigos em todo o tempo da narrativa, 

perpetuando-se durante a sobrevivência do suporte visual e material. Desse modo, estas 

fórmulas visuais assumiram um sentido ritualístico específico, tal como o ato de pegá-la, 

consagrá-la, e comemorar de várias formas: após as batalhas as cabeças decapitadas de 

soldados inimigos mortos eram mostradas como troféus (POZZER, 2011, p. 18-20). Assim, a 

prática da decapitação assumia um sentido de testemunhas do prestígio e da qualidade militar 

do exército vitorioso, que aplicava às forças opositoras todo seu ímpeto e fúria, garantindo a 

autonomia, soberania e continuidade cósmica. 
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Imagem 26: Relevo 4a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.06). 

 

Por conta disso, o ato de contabilizar o número de inimigos mortos através da 

contagem de cabeças decapitadas era uma das formas de atestar o poderio assírio, podendo ser 

verificados tanto em registros visuais, quanto em fontes escritas. Isto nos leva a inferir que 

tanto escribas quanto artistas de guerra pertenciam ao grupo relativamente pequeno de assírios 

que sabiam ler e escrever, o que justifica sua importância e consequente representação em 

registros escultóricos de cenas de campanhas militares: os escribas eram um elemento 

importante de qualquer campanha militar, pois tomavam registros de despojos capturados, 

tributos pagos e inimigos sobreviventes, mortos e a serem deportados; enquanto artistas de 

guerra presumivelmente compunham esboços dos eventos militares que serviriam como notas 

aos escultores do palácio, de modo a se construir relatos fidedignos acerca da glória do 

Império em fontes visuais e/ou textuais.  

A derrota do inimigo que não resiste à força reguladora do exército assírio poderia 

ser manifesta visualmente, também, através de uma metaforizarão estilística perpetrada pelo 

emprego recorrente de abutres em cenas de batalha (ver Imagem 23 e Imagem 26), que pode 

ser proveniente de influências artísticas vindas do sul da Mesopotâmia: a Estela de Eannatum 

ou Estela dos Abutres
38

 representa os inimigos mortos no campo de batalha, alguns deles 

sendo sepultados, enquanto em outra parte do registro abutres alçam voo levando cabeças dos 

inimigos decapitados em seus bicos. Desde então, abutres voando acima do cenário de 

                                                           
38

 Estela do Período Protodinástico (2450-2350 a.C.) que, atualmente, faz parte do acervo do Museu do Louvre, 

Paris. Os registros contidos na estela – dividida em bandas narrativas – apresentam a vitória do rei Eannatum, de 

Lagash, e de seu exército em batalha contra Ush, rei de Umma. 
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destruição são associados à guerra na arte mesopotâmica. Na Estela de Eannatum, o rei 

recebe a tutela do deus Ningirsu durante a batalha que vence, atestando a escolha bem 

sucedida do rei por parte dos deuses (ASCALONE, 2006, p. 112-113). Casos semelhantes são 

verificados nos relevos neoassírios, nos quais a vitória assíria sempre presente é reforçada 

pela representação de diversas formas de derrota aplicadas aos inimigos, funcionando como 

justificativa à figura do rei, e elemento ordenador do Império.  

 

4.6. REI EM COMBATE 

Os relevos assírios retratam o rei como um guerreiro invencível que derrota seus 

inimigos e destrói fortalezas inexpugnáveis, manifestando força, valor, destreza e energia em 

combate. Desse modo, os murais neoassírios convertem-se numa forma de exaltar e 

comemorar as façanhas dos reis, construindo um novo modelo heroico, no qual o rei 

corresponde a seu exército, substituindo-o. A vitória do rei e de seu exército equivalia à 

vitória da Ordem sob o Caos. Por conta disso, o rei assírio é representado sempre como 

vitorioso, viril, maduro, nobre e poderoso.  

O rei era confrontado com numerosas forças inimigas. Liderando cada ataque em 

pessoa e no front, onipresente, lançando-se com prazer na batalha, atuando energicamente na 

luta, coordenando as ações de seu exército, disparando flechas, matando inimigos, avançando 

com fôlego para gloriosas vitórias: os reis assírios coordenaram a composição de suas auto-

imagens para serem retratados e lembrados dessa forma (FUCHS, 2011, p. 381).  

Os atributos físicos do rei deveriam identificá-lo, impedindo a existência de toda e 

qualquer ambiguidade visual. Assim, o rei pode ser reconhecido tanto por seus atributos 

físicos quanto pelos aspectos simbólicos vinculados à realeza: a utilização da barba completa, 

uma característica marcante de todos os governantes assírios, reforçava a autoridade investida 

ao soberano; o cetro real, a tiara cônica e as faixas que recaem às costas serviram como forma 

de reconhecimento imediato do cargo administrativo que personificava (ASCALONE, 2006, 

p. 62-116. WINTER, 1997, p. 370-372). Isso nos leva a sugerir que os atributos externos à 

pessoa – chapelaria, roupas, apetrechos – poderiam ter servido à construção de uma 

identidade específica, reconhecida no exercício de leitura do registro visual.   

A aplicação conjunta destes elementos indica a confluência entre estilo e 

iconografia na construção da imagem da realeza através de uma mensagem codificada 
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visualmente. As minúcias dessas imagens são tamanhas que há até mesmo a correspondência 

entre a hierarquia sociopolítica de cada figura e o tamanho proporcional de sua representação 

nos relevos. Assim, o rei era representado sempre maior do que qualquer outra figura, tal 

como os inimigos foram representados em tamanhos inferiores aos assírios.  

Encarnando um caráter épico e heroico, o rei atua ativamente no exercício militar, 

representado em combate contra uma cidade inimiga. O rei pode desferir seu ataque a partir 

de seu carro de guerra (ver Imagem 19), que era conduzido por um soldado assírio às rédeas 

da parelha de cavalos. De seu carro de guerra, o rei desferia seu ataque com flechas contidas 

em uma aljava afixada na lateral do carro; além de poder ter ao alcance da mão uma lança que 

estava fixada à parte traseira de seu veículo de combate. Em outras cenas, o rei é representado 

em campo de combate, de pé, protegido por um escudo longo empunhado por um soldado da 

guarda pessoal do rei que o defende, sendo municiado com flechas por servos que carregavam 

sua aljava às costas (ver Imagem 23). Em ambos os casos, o rei empunhava arco e flecha 

contra os inimigos no campo de batalha. Aliás, a presença do arco converteu-se em 

simbolização da autoridade que a realeza se reveste, metaforizando o poder personificado pelo 

soberano assírio que derrota os inimigos no campo de combate.  

A atuação energética do rei é decisiva no combate, pois garante a vitória militar 

que mantém o Império ordenado e salvaguarda o Cosmos neoassírio, reforçando as qualidades 

do governante e funcionando como idealização em alto grau da imagem dos reis assírios. A 

arte, então, atuaria como parte de um sistema político oficial que representava aquilo que o 

rei, que controlava os veículos de informação, queria ver e fazer ver (WINTER, 1997, 373-

376). E, sabendo que os desastres políticos evidenciavam que os reis haviam incorrido no 

desfavor das divindades poderosas, Pollock (2008, p. 191) afirmou que era necessário 

enfatizar o sucesso político centralizado na figura do rei como forma de ressaltar os favores 

divinos, e de lembrar que o Reino descendia do céu e era sancionado divinamente. 

 

4.7. REI EM CAÇA RITUAL 

Outra forma de exaltação à pessoa do rei é a atividade de caça, que faz parte de 

uma longa tradição mesopotâmica. Börker-Klähn (1982, p. 113-114 apud. POLLOCK, 2008, 

p. 184) assegurou que as primeiras cenas de caça de leão cravadas em pedra, por exemplo, 

remetiam ao Período Jemdet Nasr (c. 3200-3000 a.C.), em Uruk. Por sua vez, Thomason 
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(2005, p. 189) afirmou que as primeiras referências da caça real de animais entre os assírios 

remetem aos anais de Tiglath-pileser I (c. 1115-1076 a.C.), quando o rei caça animais 

selvagens em meio às campanhas no oeste da Assíria. As caças demonstravam uma expressão 

do amor do rei para com os deuses, colocando-se em perigo para conseguir a conquista de 

“inimigos” veneráveis e potentes, o que resultava em uma demonstração das habilidades 

quase sobrenaturais do rei. 

Com isso, eram realizadas expedições de caça, nas quais os reis assírios 

encurralavam taticamente com carros de guerra os animais vivos de todo o mundo, 

capturando-os e levando-os à capital do Império para serem integrados a vários tipos de 

plantas exóticas coletadas nas regiões periféricas e, conjuntamente, constituíam um 

microcosmo do mundo conhecido, funcionado como demonstrativo das habilidades do rei e 

afirmando seu domínio sobre todo o mundo conhecido (THOMASON, 2005, p. 188). 

Então, a caça real organizada agia como metáfora das narrativas de conquista 

territorial, atuando como uma forma de beneficiar a figura do governante ao proteger seu 

povo e erradicar a ameaça e a perturbação destrutiva de animais selvagens. Logo, Albenda 

(2008, p. 75) apresenta que a variedade de animais selvagens presentes em relevos neoassírios 

– elefantes, ônagros, gazelas e, mais frequentemente, leões e touros – corresponde, por 

extensão, aos inimigos potencialmente perturbadores que poderiam desestabilizar o Equilíbrio 

e a Ordem do Império, o que implicava em uma necessidade inevitável de tomada de postura 

por parte do rei. Por isso, a caça de grandes animais selvagens era uma prerrogativa real, 

restrita à pessoa do rei, protetor de seu povo e benfeitor do Império. 

 

 

Imagem 27: Relevo 19a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.26). 
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Se os animais ferozes representavam as forças selvagens da natureza que era 

dever do rei de controlar, então o rei lançava-se ao território de caça para cumprir sua missão. 

O território de caça era a faixa territorial o mais afastado do centro possível para praticar a 

caça sem incorrer no risco de ter a presença indesejada de inimigos potencialmente hostis 

postos às fronteiras, ameaçando a integridade do rei e a segurança do Império.  

Em campo relativamente aberto, o rei era auxiliado por seus soldados que 

formavam um cordão de isolamento com seus escudos, o que naturalmente evitaria a fuga dos 

animais acossados pelo rei (FRANKFORT, 2010, p. 198). Nesse sentido, a Imagem 27 

apresenta um leão sendo segurado pela cauda por dois soldados assírios munidos de escudos, 

enquanto é alvejado por flechas disparadas pelo rei Assurnasirpal II
39

, que se colocava em um 

carro de guerra guiado por um soldado assírio. Embora os soldados assírios sejam de 

fundamental importância na composição da cena, a atenção do olhar é guiada para o centro, 

especificamente para a figura do rei: todos os elementos que compõem a cena – soldados na 

retaguarda, o leão ferido, o carro guiado por um soldado assírio de açoite e rédeas em punho, 

e os cavalos que tracionam o carro de combate – seguem para frente, exceto o rei, que se volta 

para trás, ereto, desferindo seu ataque contra o leão que, embora ferido, ruge ferozmente 

contra o soberano assírio e salta em direção ao carro de combate real.  

Inclusive, Albenda (1972, p. 173-178) ressalta que a representação do rei assírio 

voltando-se para trás em plano frontal, direcionando o olhar para o ponto onde ocorre o centro 

da ação – o salto do leão – é única neste período. De sua posição, o rei estabelece uma ordem 

hierática, atirando flechas a partir de seu arco, contendo a resistência ferina, e derrotando 

inevitavelmente seu inimigo: a composição escultórica apresenta um leão – que pode ser, 

aliás, o mesmo que está sendo atacado na parte traseira do carro de combate real – caído 

abaixo das patas do trio de cavalos, o que demonstra a iminente derrota do animal selvagem.  

O êxito da caça de leões serviu para demonstrar a excepcional bravura e 

habilidade particular do rei (ALBENDA, 2008), mediante a utilização de um recurso 

estilístico que, intencionalmente ou não, representa o leão como ator principal da cena, já que 

seu enorme corpo, imensamente poderoso, apequena as demais figuras da cena 

(FRANKFORT, 2010, p. 171): ao matar o animal feroz, o rei evidencia seu valor e demonstra 

sua destreza, diminuindo a glória do animal morto mediante sua força invencível, de modo 

                                                           
39

 O arco é um símbolo manifesto do deus Assur. Assim, a atuação do rei em campo de batalha portando um arco 

é uma figuração que pretensamente quis representar o referendo do deus ao exercício de práticas inerentes à 

realeza, ou mesmo pretendeu repetir simbolicamente a atuação do deus no exercício de ordenação cósmica.  



    129 

que evidencia uma expressão antiquíssima do triunfo da ordem sobre a desordem, das forças 

do bem sobre as do mal (MOSCATI, 1985, p. 40): a caça decreta o domínio sobre a natureza e 

os territórios estrangeiros que a caça representa, em um ato de proteção ao povo e à ordem do 

Império (THOMASON, 2005, p. 195). 

 

4.8. REI EM ATO CERIMONIAL 

Diante das prerrogativas que a caça real assume, podemos considerar que ela é 

uma atividade que se reveste de um caráter cerimonial, de valor simbólico e religioso, na qual 

se representa o soberano como vencedor e protetor da ordem natural. Nesses termos, Ascalone 

(2006, p. 80) assinala que a vestimenta utilizada pelo rei, o diadema que completa a tiara real 

e as libações que verte sobre o corpo de animais abatidos – motivo característico do 

encerramento solene das cenas de caça – confirmam o valor simbólico da caça real. 

 

 

Imagem 28: Relevo 19b. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.27). 

 

Nas celebrações de rituais pós-caça (ver Imagem 28), o rei é representado no 

centro do relevo, tendo o animal morto a seus pés, e segura um recipiente com a mão direita à 

altura da boca, enquanto a mão esquerda segura um arco apoiado no chão. Atrás do rei, 

personagens imberbes carregam arcos e aljavas com flechas, à medida que outro homem 

imberbe, provavelmente um eunuco, coloca-se de frente ao rei com um objeto – 

possivelmente um abanador – na mão direita, o que sugere que auxilia diretamente o rei na 

cerimônia. À direita, atrás do eunuco, duas figuras estão com mãos cruzadas à frente do 
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corpo, em um gesto distintivo utilizado pelos cortesãos na presença real, acompanhando a 

realização das atividades. As espadas que trazem presas à cintura indica que eles poderiam ser 

soldados assírios que serviam ao rei durante as caçadas. À extrema direita, uma dupla de 

músicos tocam harpas horizontais de nove cordas. 

A presença de músicos em relevos neoassírios conota o aspecto celebrativo da 

cena. Além das solenidades pós-caça de animais ferozes, os músicos aparecem somente nas 

comemorações triunfais em ocasiões pós-batalha, e em banquetes. Isto sugere que a música 

servia para reconfortar e animar os soldados após as batalhas, além de ser recurso inequívoco 

em situações de comemorações e triunfos militares (POZZER, CERQUEIRA & SILVA, 

2012, p. 49-58). A presença dos músicos, assim, endossa uma mensagem visual explícita: em 

um ato simbólico, os músicos comemoram a vitória do rei sempre vitorioso contra inimigos 

no campo de batalha e contra os animais selvagens no território de caça.   

Os relevos representam motivos iconográficos em cenas militares, de caça ritual e 

de banquete que demonstram a satisfação do poder, tal como proclamam a santidade da 

pessoa sacerdotal do rei que busca estabelecer justiça e paz (FRANKFORT, 2010, p. 172) no 

Império, mantendo-o ordenado, o que contribui para o Equilíbrio cósmico neoassírio.  

 

4.9. DISCO SOLAR ALADO 

Os relevos neoassírios apresentaram a tendência de representar os deuses por seus 

símbolos, não os figurando de maneira direta. Assim, as estilizações e motivos de caráter 

religioso apresentavam os deuses em uma relativa distância do mundo dos homens, ao passo 

que as divindades atuam diretamente na composição de fórmulas visuais, mas personalizam 

elementos que incorporam suas mensagens visuais que foram pretensamente precisas e 

desprovidas de ambiguidade visual. Não se sabe se, contudo, se este aspecto pode representar 

uma consciência profunda da transcendência da divindade para os assírios, ou se o 

predomínio dos símbolos indica uma atividade escultórica inclinada ao fetichismo 

(FRANKFORT, 2010, p. 140).  

No campo de batalha, uma das formas de simbolizar os deuses e de invocar 

magicamente uma futura vitória militar é a expressão mágica da atuação dos deuses em 

conjunto com o exército assírio. Os usos e práticas religiosas eram empregados como garantia 

de um suporte natural aos empreendimentos perigosos a que se lançavam as tropas assírias e 
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os líderes que as guiavam. Assim, a marcha do exército era acompanhada pelos deuses, 

representados na forma de estandartes, como no caso da simbolização dos deuses Adad e 

Nergal – os quais foram metaforizados em estandartes fixados na parte traseira de carros de 

combate (ver Imagem 26)– recorrentes em relevos neoassírios (FUCHS, 2011, p. 386).  

 

 

Imagem 29: Relevo 11a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.20). 

 

No caso de Assur, uma das simbolizações características foi o disco solar alado. 

Presente na parte superior tanto da Imagem 19 quanto da Imagem 29, a divindade é 

representada sob forma humana, com a parte superior do tronco no interior de uma estilização 

característica de um disco solar alado; mantém o braço esquerdo estendido, empunhando um 

arco, enquanto o braço direito distende a corda do arco, pronto para desferir o ataque com 

uma flecha, provendo o sucesso dos soldados assírios no campo de batalha. Em ambos os 

casos, a figura do rei aparece replicando o movimento do deus Assur, empunhando arco e 

flecha, atuando no ataque contra as forças inimigas. A correspondência entre a representação 

do deus Assur e do rei indica a atuação do soberano em consonância com os preceitos divinos 

que sancionam e protegem as ações da realeza, legitimando-as. 

Inclusive, Silva (2011, p. 33-44) destaca que a identificação de Assur ao Império 

neoassírio remonta ao período de expansão territorial da Assíria, no qual o culto à divindade 

guerreira estendeu seu domínio, alçando Assur ao posto de principal divindade do panteão 

assírio. Vale salientar também que os contatos culturais vivenciados por conta das campanhas 

militares que foram empregadas pelos assírios teriam contribuído sobremaneira ao êxito 

religioso de Assur. Neste sentido, o deus nacional assírio teria recebido grandes influências de 

divindades do panteão sumério-babilônico, como Enlil, Adad, Marduk, Ninurta e Shamash.  
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Shamash era a divindade solar no sul da Mesopotâmia, o que poderia sugerir sua 

associação ao disco solar alado neoassírio. Porém, a iconografia religiosa na Assíria é 

flexível, o que possibilita a correlação análoga entre Assur e Shamash: ambos possuíam 

personalidade guerreira, podendo ser relacionados à verdade e à justiça. Além disso, a 

supremacia religiosa de Assur no panteão assírio nos leva a crer que a arte escultórica era uma 

realidade verificável da religião assíria, na qual Assur assume características que serviram 

como corolário para a expansão e dominação política do Império Neoassírio que nele se 

ancora (READE, 1999, p. 37). 

Assim, ainda que apareça de maneira simbólica na composição escultórica dos 

relevos neoassírios, os deuses atuam diretamente junto à esfera humana da existência, 

permeando os atos perpetrados pela realeza que nas divindades se ancora. Nesses termos, 

Albenda (1972, p. 176) sugeriu que a significância que a estilização de Assur assumiu é 

tamanha que a associação da imagem do disco solar alado à representação do rei assírio em 

cenas de caça assume um estatuto heroico o que, por sua vez, eleva as caças de animais 

ferozes do reino dos homens ao reino divino. Isto não implica que o rei assume uma 

identidade divina, mas que as qualidades superhumanas associadas com o status do reinado 

originaram-se no plano divino, dotando simbolicamente os relevos neoassírios de um caráter 

religioso. 

 

4.10. GÊNIOS ALADOS/APKALLU 

A presença de figuras de caráter mágico-religioso é recorrente em relevos 

neoassírios, sendo possível identificar um número significativo de rituais e cerimônias 

profiláticas realizadas na Assíria. Segundo Nakamura (2005, p. 19) e Green (1983), esses 

rituais envolviam espíritos protetivos que serviam para afastar o mal – personificado em 

espíritos malévolos, doenças, maus augúrios, infortúnio, destruição e a morte – de 

monumentos e habitantes. 

Os relevos neoassírios converteram-se, com isso, em um meio pelo qual as 

relações entre humanos e criaturas divinas se dão, sejam no espaço físico do palácio ou no 

espaço mágico-religioso da representação visual. Devemos estar cientes que o caráter mágico 

das representações estava preocupado com a possibilidade de criar uma realidade, que poderia 

ser verificável direta ou indiretamente. Esta realidade pretendida é, por sua vez, produto de 
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eventos mentais e fenômenos naturais e sociais que estiveram relacionados de forma íntima, 

construindo uma visão de mundo que mantém certa interpenetração ou continuidade entre o 

interior da mente e a exterioridade do mundo.  Assim, a associação de arte e magia equilibra a 

relação entre significado e objeto, servindo como fundamento para o estabelecimento da 

ordem social pretendida (NAKAMURA, 2005, p. 26-39). 

Uma vez estabelecida, a ordem social não deve sofrer perturbações. Um dos 

elementos estruturantes para o mecanismo de manutenção da esfera social ordenada é o 

domínio religioso, das divindades que controlam o universo em oposição ao Caos Primordial, 

o que exige a atuação efetiva de diversas variantes para o equilíbrio do Universo assírio. 

Embora isso justifique o emprego de espíritos protetivos e figuras tutelares, Ascalone (2006, 

p. 151) salienta que esses não eram tidos deuses, mesmo tendo estado associados à esfera 

divina, como guardiões de lugares e dos homens. 

Nesse sentido, as portas da Sala do Trono dos palácios neoassírios foram 

guarnecidas por um par de figuras tutelares (ver Imagem 30), que eram conhecidas pelos 

assírios como lamassu: uma figura androcéfala com cinco patas – recurso estilístico para 

demonstrar firmeza ao ser visto de frente e, quando visto de lado, parecer caminhar para 

frente contra qualquer mal (NAKAMURA, 2005, p. 36). A hibridez destas criaturas 

materializa a unidade de humano e animal, do conhecido e controlável ao desconhecido e 

incontrolável, combinando os poderes intelectuais do homem com a força dos leões ou touros 

e a rapidez das aves (READE, 1999, p. 28). Além disso, a vinculação à divindade pode ser 

constatada com a identificação do toucado com chifres, um adorno típico de divindades com 

características antropozoomórficas (SILVA, 2011, p. 36). Levando em conta o local no qual 

estavam depositadas, podemos concluir que os lamassu manifestavam uma proclamação à 

audiência dos palácios, pois representavam o poder extraordinário dos vastos recursos 

humanos e mágico-religiosos disponíveis ao rei assírio (RUSSELL, 1987, p. 520), e tinham o 

estatuto de elegido pelos deuses para governar seus domínios terrenos.  
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Imagem 30: Sala B. Porta A. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: British Museum, Londres. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.02). 

 

A inter-relação entre as dimensões humana e divina é possível constatar a partir da 

presença recorrente da estilização de figuras sobrehumanas, os gênios alados, nos relevos 

neoassírios. Os gênios alados (ver Imagem 31) são figuras antropozoomórficas, 

possivelmente divindades menores, que na arte assíria estão geralmente ligados a 

representações de rituais reais, representados aspergindo o rei com uma pinha embebida com 

a água sagrada contida nos baldes cerimoniais que carregam na mão esquerda, revigorando e 

simbolizando a proteção divina à figura do soberano assírio, o que impedia as influências 

maléficas sobre ele (FRANKFORT, 2010, p. 172). Assim como os lamassu, possuíam 

características apotropaicas que justificavam sua representação em locais próximos às 

entradas, como portas e janelas, a fim de impedir a entrada de demônios (SILVA, 2011, p. 

51). 
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Imagem 31: Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá. Datação: 884-859 a.C.  

Localização atual: Hood Museum of Art, Hanover, New Hempshire (EUA). 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.56). 

 

O enterramento de estatuetas de criaturas sobrenaturais – apkallu – abaixo das 

portas ou nas entradas para proteger os edifícios era, também, uma tradição antiquíssima 

constatada na Mesopotâmia, revelando uma tentativa de proteger magicamente o indivíduo e 

sua casa – inclusive palácios e templos –, pois se acreditava que os apkallu possuíam uma 

força mágica capaz de afugentar demônios, doenças e todo o mal dos monumentos e 

indivíduos. Assim, estas figuras protetivas serviam como purificadores e exorcistas para 

expulsar as forças do mal (NAKAMURA, 2005, p. 19-34). Assim, as figuras humanas com 

cabeça de ave de rapina e bico parcialmente aberto mantinham-se de pé, de perfil, em paredes 

próximas às entradas de cômodos dos palácios neoassírios, interagindo com todo aquele que 

se postasse diante delas, exercendo suas funções profiláticas. 

De maneira geral, os apkallu (ver Imagem 32) são representados trajando um 

manto cerimonial com bordas franjadas e dois cordões com pingentes nas pontas que pendem 

até a altura das canelas. Na cintura, carregam objetos junto ao corpo – aparentemente facas, 

embora estejam visíveis apenas os cabos. No topo da cabeça pode-se ver uma faixa de penas 
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e, a partir dela, cabelos encaracolados. No pescoço, constata-se o uso de colares, como de 

braceletes nos punhos. O braço esquerdo é mantido junto ao corpo, segurando um pequeno 

balde cerimonial, enquanto o braço direito é erguido, tendo um objeto em forma de pinha na 

mão. O movimento dos braços e mãos sugere que a pinha que carregam era embebida na água 

sagrada do balde cerimonial, de modo a ser borrifada para assegurar a purificação. 

 

 

Imagem 32: Detalhe de Relevo do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá.  

Datação: 884-859 a.C. Localização atual: Metropolitan Museum of Art, Nova York. 

Fonte: Catálogo Documental (ANA2.46). 

 

A precisão de cada incisão no trato estilístico empregado neste motivo 

iconográfico torna inequívoca a associação entre arte e religião: essas criaturas de caráter 

apotropaico englobam um processo que revela um modo distinto de percepção fixando ao 

suporte material uma realidade pretendida que se quer proteger. Tem-se, com isso, a 

construção social de sentido, no qual a percepção mágica funciona como meio de recuperação 

e realização de um arranjo de sentidos que congrega um modo racional de conhecer o mundo 

e uma visão socioreligiosa dele (NAKAMURA, 2005, p. 22).  

 

4.11. ÁRVORE SAGRADA 

O motivo iconográfico da Árvore Sagrada (ver Imagem 32) é um símbolo 

bastante recorrente na arte assíria, embora seja motivo artístico de origem babilônica. A partir 

do Primeiro Período Dinástico (c. 2600-2430) já é possível constatar o emprego deste símbolo 
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em selos cilíndricos. No caso neoassírio, as representações da Árvore Sagrada mantém uma 

estreita associação entre seu significado e a figura do rei, de modo que refletem preocupações 

de caráter político e econômico da Assíria do século IX a.C., alcançando proeminência na arte 

a ponto de revestirem prioritariamente as paredes dos apartamentos de Estado dos palácios, 

criando uma impressionante aparência pública para este ambiente (PORTER, 1993, p. 129-

132). 

A Árvore Sagrada, no entanto, não possui um significado definido e aceito 

univocamente. Tylor (1890 apud. PORTER, 1993, p. 132) assinalou a semelhança entre sua 

estilização e as tamareiras, quando associadas às figuras dos apkallu, e argumentou que o 

motivo neoassírio representava a polinização artificial das plantas para frutificarem as 

tâmaras, um processo agrícola essencial entre os povos mesopotâmicos. Gadd (1945 apud. 

PORTER, 1993, p. 132), em contrapartida, propôs-se que as figuras aladas de algum modo 

transferiam as “virtudes mágicas” da Árvore Sagrada para o rei por meio de uma unção. Já 

Winter (1981 apud. PORTER, 1993, p. 132-133) sugeriu que esta cena seria um emblema 

para o suprimento da terra e do cargo do rei que está em relação com ela, sem qualquer 

menção às tamareiras. Por fim, Reade (1983 apud. PORTER, 1993, p. 133) descreveu a 

Árvore Sagrada como um símbolo da fertilidade e da ordem cósmica mantida pelo rei. Ou 

seja, a Árvore Sagrada pode ser a estilização de tamareiras, um objeto de culto, um emblema 

da vegetação ou da Árvore da Vida, um símbolo imperial, ou uma combinação destas formas 

(ALBENDA, 1994, p. 123).  

Este motivo representa a prosperidade da Assíria (RUSSELL, 1999, p. 13). Diante 

da presença dos apkallu, a polinização do reino natural representada não é encarada como 

diretamente real, mas um ato simbólico de polinização que ocorre na esfera divina, um 

emblema representando um presente dos deuses para a abundância das colheitas humanas e, 

por extensão, da segurança do provimento agrícola. Do mesmo modo, quando os gênios 

alados ungem a figura do rei, não ocorre uma polinização literal do rei, mas sim 

metaforicamente: como partícipes da dimensão divina, as figuras aladas concedem ao 

soberano assírio a abundância e segurança como um presente dos deuses. Tendo em vista que 

as consequências de um processo agrícola eram bem conhecidas, então a representação desse 

motivo iconográfico atende à necessidade de fazê-lo compreensível tão logo o olhar recai 

sobre a composição visual: o favor dos deuses traria a abundância e garantia à ordem na 

agricultura e no Império. Há de se supor, portanto, que se soubesse das implicações que 

adviriam com o descontentamento das divindades (PORTER, 1993, p. 137). 
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A associação entre a Árvore Sagrada e as divindades é, inclusive, bastante 

estreita. Porter (1993, p. 138) e Albenda (1994, p. 132) destacam que a arte assíria estabeleceu 

uma conexão muito estreita entre as tamareiras e Ishtar. Por conta disso, a deusa da fertilidade 

sexual acaba por assumir conotações de uma deusa da colheita. Isto se deve ao fato de que a 

crença em que a divindade se manifestava no reino vegetal – estabelecendo a dimensão de 

sacralidade presente em árvores e plantas – era um dos princípios mais antigos da religião 

mesopotâmica, seguindo a tendência de se representar os deuses por meio de seus símbolos 

em motivos iconográficos neoassírios (FRANKFORT, 2010, p. 144-145). 

Assim, o arranjo dos ramos de cada Árvore Sagrada torna praticamente 

impossível a não identificação deste elemento que, associado a disco solar alado e ladeado por 

gênios alados, pressupõe a realização de um ritual mágico-apotropaico, que abençoava e 

ungia o símbolo do rei e, concomitantemente, garantia a fertilização e a prosperidade do 

Império, mantinha o cosmos assírio ordenado e em Equilíbrio, além de manifestar a anuência 

e os favores que os deuses concediam ao povo e ao rei assírio (SILVA, 2011, p. 50-51).  

 

4.12. O PODER DAS IMAGENS COMO IMAGENS DO PODER 

Cada uma destas Unidades Episódicas ajuda a compor o conjunto escultórico e 

decorativo elaborado no interior dos palácios neoassírios que resulta, segundo Thomason 

(2005, p. 60), de um esforço coordenado de construir uma narrativa visual que manifesta 

mensagens codificadas que contribuem para construir o conceito de realeza assíria. Tal 

conceito é apreendido, porém, mediante a expressa relação com a audiência dos relevos 

neoassírios que, segundo Russell (1991 apud. TAKLA, 2008a, p. 165-167), foi formada por 

doze grupos distintos: o rei; o príncipe herdeiro e a família real; cortesãos (altos oficiais 

assírios e funcionários); servos; empregados estrangeiros (músicos, escribas e adivinhos); 

prisioneiros estrangeiros; futuros reis; deuses (ou estátuas?); nativos; provincianos (“antigos 

estrangeiros”); estrangeiros subjugados (visitantes enviados ou que trazem tributos); 

estrangeiros independentes (de países sob o controle político direto da Assíria). 

A heterogeneidade da audiência das representações visuais neoassírias deve ser 

levada em conta em toda e qualquer análise, afinal o significado manifesto pelos motivos 

iconográficos deveriam ser apreendidos por todos os indivíduos que circulassem pelo 

ambiente palaciano. Para tanto, Albenda (1997, p. 224-226) ressalta que a arte assíria 

estruturou um esquema decorativo que manifestava atividade, centralidade, simetria e 
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dimensionalidade, empregando movimento, velocidade e densidade aos elementos que se 

relacionam em simultaneidade de eventos sucessivos representados em um mesmo relevo. 

Isto constitui um método de narrativa visual tradicionalmente assírio. Nesse sentido, Jacoby 

(1991, p. 130) assinala que os artistas assírios empregaram um estilo composicional que 

privilegiou temas prevalecentes no esquema artístico – tais como cenas de batalhas militares, 

rituais mágico-apotropaicos, estilizações de divindades, etc. –, de modo a apresentar uma 

variedade de atividades e ações vinculadas ao rei e ao seu tempo. Estas cenas apresentam a 

realeza assíria como portadora de ação, movimento ordenado e combate vigoroso, o que 

contribuiu, por extensão, para a afirmação da própria glória assíria.  

De tal modo, podemos compreender a confecção dos relevos neoassírios também 

como parte de um sistema de permissões, de proibições e de controle social que manifesta a 

capacidade de uma sociedade acionar outros veículos sociais de persuasão – excetuando a 

coerção do poder político que se utiliza do exercício do poder de força – capazes de impedir, 

reduzir ou organizar a transgressão, estabelecendo regras de comportamento social. As 

relações e as práticas sociais que estabelecem as regras de comportamento criam espaços 

culturais, desenham os limites de circulação através de proibições ou ritos de passagem e, 

opostamente, podem invocar transgressões: a transgressão pode invocar tanto uma situação de 

desordem – que exigirá o reordenamento do sistema, dotando-o de movimento –, de 

destruição ou mesmo de colapso da sociedade, embora também seja possível uma situação de 

autorregulação do sistema e da estrutura social, legitimando uma transgressão permitida, 

incentivada ou organizada, reproduzindo-se no corpo de cada indivíduo, grupo, categoria ou 

classe social (THEML, 1998, p. 309). 

A guerra, que para os mesopotâmicos fazia parte do comportamento conveniente 

ao mundo civilizado, teria funcionado, assim, como uma das formas de regulamentar a 

estrutura social, obtendo uma significativa fecundidade artística ao afirmar iconograficamente 

a supremacia dos assírios, tanto no plano militar quanto na dimensão religiosa. A posse e 

utilização de uma maquinaria militar sofisticada e o poderio de um exército aguerrido que 

combate em nome do rei contribuíram para esta visão, obviamente. Todavia, essas 

representações de cenas militares foram parte de um conjunto escultórico que continha 

imagens de cunho religioso, com significados apreensíveis e que se conectavam com as 

necessidades de guerra, pois os fins religiosos e culturais faziam parte das dimensões políticas 

e econômicas que conviviam no plano social. Então, trata a arte assíria em termos de 
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propaganda do terror reduz o potencial documental destas fontes, pois não privilegia todos os 

aspectos que a compõem. 

Um dos aspectos mais marcantes entre os povos mesopotâmicos é que as 

divindades interferiam continuamente na sociedade, estabelecendo relações entre o humano e 

o divino, legitimando governos e as ações executadas pelos soberanos. Assim, a religião 

mesopotâmica pode ser compreendida como um conjunto de representações e de 

comportamentos coletivos que comandam todo um grupo social e um universo cósmico que, 

em contrapartida, é modelado e modificado pelas ações dos indivíduos (SILVA, 2011, p. 10-

27). 

A organização cosmológica do mundo assírio é, portanto, produto da relação das 

ações de divindades e fieis que as cultuam e obedecem com retidão a seus preceitos. Os 

deuses eram destinatários de um culto ou um rito específico, pois possuíam uma identidade e 

eram personificados segundo sua competência particular. O fiel, quando necessitava do 

auxílio do deus, recorria àquela divindade de competência específica, sem ter a obrigação de 

devotar seu culto à exclusividade de um único deus. Entretanto, a existência de um “deus 

pátrio”, como Assur, é um reflexo da centralização do poder e das práticas hegemônicas que 

constituíram o Império Neoassírio, o que acarreta uma interpenetração entre a expansão do 

Império e do culto do deus tutelar da Assíria. E, além disso, ocorre o desenvolvimento da 

figura real: o rei que comanda as campanhas expansionistas do Império e proclama a 

superioridade de Assur na Assíria recebe da divindade a justificação e a benção às suas ações 

terrenas (SILVA, 2011, p. 28-34).  

Constituiu-se, assim, um circuito de significação, no qual a guerra converteu-se 

em um ato de obediência e em ações ritualísticas que tinham por finalidade atuar em conjunto 

com os deuses para manter o cosmos ordenado, livre do caos. O sucesso militar, porém, 

resultava das ações humanas que refletiam as decisões divinas, de modo que era necessário 

elaborar uma complexa rede de aparato religioso que era inserida no contexto militar para 

justificar, proteger e garantir o sucesso terreno e divino (SILVA, 2011, p. 75-76), pois a 

vitória do rei era, também, a vitória de Assur. A guerra, portanto, deve ser encarada como 

elemento de Ordem, de retomada de um padrão esgarçado, desestabilizado pela ação de 

agentes do Caos. O rei, o chefe militar por excelência, se reveste também de um caráter 

sacerdotal e, por meio das ações perpetradas no plano terreno, cumpre uma das prerrogativas 
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a ele atribuídas pelo exercício da realeza e restaura o Equilíbrio do Cosmos que deve se 

mantido incólume.  

Logo, a composição iconográfica dos relevos neoassírios deveria sintetizar as 

significações religiosas, tal como oferecer uma exposição, meticulosamente cuidada, do poder 

assírio em ação, mediante o recurso estilístico de repetição de cenas na arte assíria. Assim, a 

combinação das fórmulas escultóricas constituiu a decoração mural dos palácios neoassírios 

como um projeto de uma narrativa em grande escala (FRANKFORT, 2010, p. 167-175), que 

deveria ser compreendida e respeitada por todos aqueles que a acessassem. A arte assíria 

demonstra, pois, a satisfação em representar os êxitos da realeza ao procurar estabelecer 

justiça e paz mediante o reforço à figura do rei, proclamada em composições de cenas 

militares e cerimoniais, em consonância com o favor que recebe dos deuses, a quem honra e 

cultua. Diante disso, somos levados a concluir que o conjunto dos relevos neoassírios não 

expressa uma propaganda do terror e do poder de violência disponível às mãos do rei, mas 

sim expressam a habilidade do rei, escolhido pelos deuses, em realizar as funções 

concernentes à realeza, agindo de acordo com as prerrogativas religiosas e políticas, atuando 

na esfera humana e recebendo o auxílio da esfera divina, contribuindo para a garantia da 

manutenção da Ordem e do Equilíbrio Cósmico do Império Neoassírio.  
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(IN)CONCLUSÕES – NAS FRONTEIRAS ENTRE O TERRENO E O DIVINO:  

REALEZA, ORDEM E EQUILÍBRIO CÓSMICO NO IMPÉRIO NEOASSÍRIO 

 

O ESTABELECIMENTO DA ORDEM UNIVERSAL PRIMORDIAL:  

DOS MITOS COSMOGÔNICOS À LUTA IMPERIAL CONTRA O CAOS 

Quando analisada à luz dos diversos aspectos que compuseram as sociedades 

mesopotâmicas, podemos afirmar que a religião perfaz as decisões políticas e econômicas, tal 

como estes aspectos afetam as crenças e práticas religiosas. A visão de mundo mesopotâmica 

entende que as forças da natureza e as ações humanas e divinas estão intimamente 

relacionadas umas com as outras: a religião era inseparável não só da natureza, mas também 

da política (POLLOCK, 2008, p. 186-188). Existe uma vontade precisa de estabelecer uma 

íntima ligação entre os eventos terrenos e a história do cosmos (FALES, 2012, p. 93), que 

mutuamente se influenciam.  

Sabendo disso, devemos considerar que os antigos mesopotâmicos – o que inclui, 

obviamente, os assírios – reuniram os elementos que integravam seu mundo físico, estético, 

sentimental, econômico, político e social para fixar uma apreensão do sagrado que fosse 

minimamente coerente e compreensível. Surgiu, com isso, a mitologia mesopotâmica, que 

teve como uma das preocupações primordiais a tentativa de responder a que propósito atendia 

a natureza de ser do mundo. Advém disso o surgimento das cosmogonias (BOTTÉRO, 2004, 

p. 257-258).  

O texto cosmogônico mais famoso, detalhado e completo é o Poema da Criação
40

 

babilônico. O poema narra a teogonia dos deuses que nascem do caos aquoso primordial: um 

recurso que buscou afirmar a origem do deus Marduk
41

 entre os deuses. Jovem e forte, 

Marduk foi incumbido de derrotar Tiamat que, estando furiosa, queria aniquilar os jovens 

deuses que perturbaram seu sono. Vitorioso após a batalha, Marduk usa o corpo da sua 

inimiga derrotada para organizar o universo e, de outro lado, acaba por se converter em 

senhor supremo do mundo e chefe do panteão (BOTTÉRO, 2004, p. 258-262).  

                                                           
40

 Também nomeado Enuma Eliš, que se trata do primeiro verso do texto, o qual pode ser traduzido como 

“Quando do Alto...” (LEICK, 2003a, p. 52-55). 
41

 Deus babilônico. Seu nome pode ser lido tanto como uma construção do genitivo, "o novilho do Sol”, ou uma 

aposição, o que significa algo como “o filho, o sol”, não é certo que Marduk era um nome sumério. Sua ascensão 

ao interesse nacional babilônico esteve relacionada ao sucesso político da Iª Dinastia da Babilônia (LEICK, 

2003a, p. 115-116) e, na Assíria, passou por um processo de sincretização com a figura do deus Assur. 
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No interior da lógica de composição do mito cosmogônico, Marduk personifica a 

vitória da Ordem contra o Caos Primordial, instaurando um universo equilibrado e estável. Do 

corpo maternal do caos – Tiamat – emerge o estado de ordem universal (NAKAMURA, 2005, 

p. 95-99), que deve existir até o próximo dilúvio. E, a partir do momento em que os deuses 

instituíram a realeza terrena, cabia aos reis preservarem essa Ordem, que também é cósmica, 

em consonância com os interesses das divindades; e, quando necessário, a Ordem deveria ser 

restaurada energicamente, pois os mesopotâmicos acreditavam no passado primordial como 

pauta a ser seguida
42

, sendo o futuro entendido como a retomada de um padrão ideal 

construído em um passado longínquo (REDE, 2009a, p. 79-80; FRANKFORT, 1988, p. 292).  

Então o mundo mesopotâmico, o universo inteiro dependia dos deuses para sua 

existência, seja qual for o modo concreto imaginado para esta dependência (BOTTÉRO, 

2004, p. 262). Por este motivo os hinos exaltavam as qualidades mais veneráveis e admiráveis 

dos deuses mesopotâmicos, os quais foram corriqueiramente associados a numerosas forças 

incorporadas em fenômenos naturais do mundo físico, de chuvas e trovões até montanhas e 

campos (THOMASON, 2005, p. 54-55). Como consequência última desse processo de 

significação, podemos apontar que as deidades mesopotâmicas acabavam por simbolizar as 

comunidades mesmas que reconheciam seus poderes divinos (FRANKFORT, 1988, p. 243), 

pois a categorização do caráter de cada um dos deuses que adoravam refletiam primeiramente 

os anseios e projeções dos próprios fieis que, consequentemente, se identificavam ao deus.  

Isso também serve para pensar a relação que se estabelece entre o Império 

Neoassírio e o deus nacional da Assíria, Assur. A partir dos textos provenientes de Ur III é 

possível apontar que Assur parece ter sido um deus local da população semita do norte da 

Mesopotâmia. Com o aumento do poder político da Assíria, Assur foi promovido ao patamar 

de deus supremo entre os deuses, assumindo as características de vários outros deuses, como 

Enlil
43

 e Anu
44

. Esse processo de elevação no interior do panteão assírio possui grandes 

                                                           
42

 Um demonstrativo disso é que etimologicamente a concepção de posicionamento temporal dos povos 

mesopotâmicos é basicamente inversa à concepção moderna: o passado está posicionado “para frente”, enquanto 

o futuro se projeta “para trás” (REDE, 2009a, p. 76-77). Ou seja, o dispositivo de tempo dos mesopotâmicos não 

é linear, mas cíclico, não-cumulativo e reversível, no qual o futuro deve ser assentado na necessidade de 

restauração de um passado primordial, enquanto que o passado deve ser sempre atualizado como um futuro 

pretendido. Em consonância, passado e futuro fornecem a justificação de uma organização social ordenada a 

partir de um modelo que deve ser mantido contra as possibilidades de desestruturação, desequilíbrio e desordem.  
43

 Um dos ‘grandes deuses’ da Mesopotâmia. Deus sumero-acadiano do ar. Deus tutelar da cidade de Nippur. 

Enlil concedia a autoridade divina – concedida a ele por seu pai, o deu Anu – para legitimar os reis. Assim como 

Anu, Enlil também poderia conceder a promoção dos deuses no interior do panteão, como aconteceu com 

Marduk e Assur. Enlil também era o responsável por aspectos da vida, da fertilidade e prosperidade, bem como 

da fome e das catástrofes (LEICK, 2003a, p. 45-47). 
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semelhanças ao desempenhado por Marduk, na Babilônia. Inclusive, uma versão assíria do 

Enuma Eliš substituiu o nome de Marduk pelo de Assur (LEICK, 2003a, p. 15). 

A alçada de poder de Assur no interior do panteão assírio revela, portanto, das 

circunstâncias políticas e mudanças teocráticas variáveis ao longo da própria história 

mesopotâmica (THOMASON, 2005, p. 54). Assim, o ganho de poder de uma deidade 

particular reflete, no seu escopo, um relativo fortalecimento do agrupamento social que o 

cultua. As esferas políticas e religiosas se influenciam mutuamente e interferem (positiva ou 

negativamente) umas sobre as outras.  

Então, se deuses eram os autores e governantes do universo e de cada um de seus 

elementos, os reis – que eram instrumentos dos deuses – eram proprietários e responsáveis 

pelos seus territórios e de cada uma de suas riquezas e súditos. É estabelecido aí uma das mais 

bem estruturadas articulações da concepção de mundo mesopotâmica, a qual liga as 

dimensões humanas às esferas divinas e, em contrapartida, faz dos desígnios divinos parte 

integrante da atmosfera terrestre. Isto alude à concepção de religião na Mesopotâmia enquanto 

um sistema inteligente, maduro e sólido, que conseguiu assentar o mundo sobrenatural e 

sagrado no interior de uma sociedade humana e terrena, interpenetrando cada uma de suas 

esferas (BOTTÉRO, 2004, p. 265-273). 

Nesse sentido, os reis precisavam das sanções divinas, haja vista que eles estavam 

a serviço dos deuses (POLLOCK, 2008, p. 188). As bênçãos e favores divinos – desde a 

fertilidade agrícola até as conquistas militares – concedidos à realeza agiam como um 

demonstrativo da satisfação dos deuses com a atuação coerente dos reis, mas em situações 

rituais esse demonstrativo poderia ser também prático: por vezes, os deuses (ou as estátuas 

deles) deixavam os templos e seguiam em procissão para serem hóspedes de honra no palácio 

dos reis (FRANKFORT, 1988, p. 288). Do contrário, quando os reis não realizavam seu 

trabalho de forma satisfatória – não atendendo seus desejos, ignorando as necessidades dos 

deuses – eles são punidos severamente por toda natureza de desastres naturais que recaem 

com a autorização divina (THOMASON, 2005, p. 55). Assim, tanto no plano terreno quanto 

na dimensão cósmica, uma das atividades básicas do rei no exercício de sua função é de, 

                                                                                                                                                                                     
44

 Importante divindade mesopotâmica, geralmente reconhecida como uma das três divindades mais antigas do 

panteão, com Enlil e Éa. Ele é representado como chefe da hierarquia divina. Sua a inteligência divina teria 

concebido e sustentado o universo. Estando no comando divino das “ordenanças”, decretava os destinos, 

fornecia autoridade e poderia elevar outros deuses no interior do panteão. Na terra, ele conferia a realeza. 

(LEICK, 2003a, p. 04-06). 
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seguindo o exemplo dos deuses, restaurar a Ordem Universal e manter o Equilíbrio Cósmico, 

sempre que fosse necessário.  

Uma das formas simbólicas de a realeza demonstrar sua atuação como elemento 

ordenador do mundo é feita por meio do Akitu
45

. O Akitu tem por característica fundamental a 

rememoração narrativa da perigosa e exitosa vitória dos deuses sobre o caos no primórdio dos 

tempos, de modo a garantir a importantíssima renovação da vida natural no presente, no novo 

ano que se inicia. Esta renovação se concretizaria, na prática, após a realização ritualística de 

atos arquétipos, por meio dos quais se pretendeu afirmar a mensagem de que a vida 

triunfalmente se libertava do seu cativeiro (FRANKFORT, 1988, p. 334-340).  

A vitória da vida sobre a morte, do cosmos sobre o caos, garante a renovação
46

 e a 

harmonia entre as esferas visível/física/terrena e invisível/divina/cósmica. Esse processo é 

metaforizado por meio do Bît-Akitu
47

, na qual o deus viaja pela “estepe”, que simboliza as 

forças hostis do caos, onde se desenrola a luta mitológica contra Tiamat; vitorioso, o deus (ou 

sua estátua) regressa à cidade, louvado por uma procissão de fieis que desfilam entre cânticos 

e preces até que a divindade volte a habitar o santuário, completando-se o festival do Akitu 

(FALES, 2012, p. 81-82). 

Assim, na tentativa de estabelecer uma taxonomia cognitiva acerca do mundo que 

habitavam, os povos mesopotâmicos fizeram uso de rituais de magia em um ato que buscava 

explicar o inexplicável. A magia, particularmente, nasceu de um ato de distinção, que consiste 

em uma ação defensiva que se precipita em ofensiva. Nisso, a atuação da magia no corpo 

social ganha agenciamento material, corporeidade e constituição subjetiva: é um ato prático, 

existe (NAKAMURA, 2005, p. 32-48). 

No caso específico da magia neoassíria, esta fez parte de um sistema racional 

normativo da sociedade, atuando na formação de valores e significados. Tendo agido de 

forma conservativa, as práticas mágicas visavam atender ao ideal de manutenção da Ordem e 

Equilíbrio Cósmico primordial, restaurando-o sempre que fosse esgarçado. Os rituais e 

práticas religiosas neoassírias eram, portanto, manifestações de combate às forças do caos, aos 

                                                           
45

 Pode ser traduzido como Festival de Ano Novo, pois designa o ritual de transição para um novo ciclo anual, o 

qual poderia ser celebrado tanto no outono quanto na primavera (FRANKFORT, 1988, p. 334).  
46

 A renovação é, também, da realeza, por meio de uma nova investidura das insígnias da monarquia 

(FRANKFORT, 1988, p. 340), em um ato simbólico que reforçaria o contentamento dos deuses com o governo 

praticado pelo rei.  
47

 “Casa do Festival (de Ano Novo)”. Estruturas arquitetônicas construídas nas periferias e fora das cidades com 

a finalidade de abrigar as estátuas dos deuses ao longo da procissão cerimonial do ritual do Akitu (LEICK, 

2003b, p. 34).  
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perigos de transgressão social, assegurando a soberania do cosmos assírio em detrimento do 

caos personificado nas forças inimigas do rei assírio, do Império e do deus Assur 

(NAKAMURA, 2005, p. 49-50). 

 

O SOBERANO ASSÍRIO E O EXERCÍCIO DA REALEZA NO IMPÉRIO  

A estruturação do mundo mesopotâmico passava diretamente pelas prerrogativas 

assumidas pela realeza, em um exercício de governo consonante com as premissas 

estabelecidas pelos deuses. Os reis mesopotâmicos deveriam manter a “vida” dos deuses por 

meio da sustentação da ordem terrestre buscada pelos humanos, numa reafirmação teológica 

mútua, por meio da qual a hierarquia política era sustentada (THOMASON, 2005, p. 56).  

Diante disso, constituiu-se uma tradição de apresentação dos feitos e fatos mais 

veneráveis acerca dos governos dos reis, servindo de documentação nos arquivos oficiais da 

realeza, de modo a demonstrar a realização em pleno gozo da manutenção da ordem terrena e 

dos cultos para que fosse possível angariar junto aos deuses a justificação necessária para a 

continuidade do exercício de seu reinado.  

Isso se deve em virtude de o rei assírio não ter sido uma figura de caráter sobre-

humana, o que também alude para o fato de que não constituiu regra na Mesopotâmia uma 

monarquia de caráter divino. O rei não era um deus, mas servia aos deuses que o escolheram. 

Isto também possui uma narrativa mitológica, por meio da qual se afirma que a “realeza 

desceu do céu”, quando Anu – que personificava toda autoridade divina e do qual emanava 

toda a natureza da Ordem – concede a Enlil o direito de instituir a realeza na terra. Assim, o 

rei – que era escolhido pelos deuses dentre tantos outros homens – era apenas um mortal, 

exercendo um cargo fornecido pela autoridade das divindades. É, portanto, a eleição divina o 

principal substrato de sustentação da autoridade que o rei exerce (REDE, 2009b, p. 135; 

FRANKFORT, 1988, p. 259-261).  

Uma vez que o rei era um mortal, ele e seus soldados estavam vulneráveis aos 

inimigos no campo de batalha, exceto pela proteção relegada pelos deuses. Mesmo diante dos 

perigos iminentes das guerras, os relevos neoassírios representam apenas o inimigo sendo 

derrotado, impotente, morto. A composição do esquema escultórico neoassírio tende, 

portanto, a retratar os eventos históricos o mais fidedignamente possível, o que não exclui um 
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alto grau de seletividade dos eventos representados (READE, 1999, p. 33), tampouco as 

convenções estilísticas aplicadas a eles. 

O rei personifica o poder invencível do Estado assírio, concentrando em suas 

mãos todos os tipos de poderes (ROUX, 1987, p. 361), o que inclui o poder de gerência e 

seleção das atividades escultóricas e, consequentemente, da composição de sua autoimagem. 

Com isso, uma das melhores e mais eficientes formas que os reis assírios acharam para 

demonstrar suas qualidades governativas foi inscrever diversos aspectos concernentes à 

concepção de realeza em imagens (visuais e textuais) artísticas esculpidas e fixadas nas 

paredes dos palácios imperiais neoassírios. Segundo Thomason (2005, p. 60), ler tais imagens 

é a melhor forma de compreender a ideia de realeza assíria.  

No exercício da monarquia, o rei assírio deveria cumprir algumas obrigações que 

eram inerentes ao cargo que exercia. A interpretação da vontade dos deuses era uma premissa 

básica, uma vez que o soberano exercia a função de Shangu
48

, consagrando grande parte do 

seu tempo a seus deveres religiosos, o que incluía participar de caçadas
49

 e cerimônias e festas 

tradicionais. Associa-se a isso outra obrigação do rei: ser o representante do seu povo ante os 

deuses, o que também fazia do rei o responsável direto pelos atos dos seus súditos perante os 

deuses; isto exigia que boa parte de seu tempo fosse dedicado a atividades de penitência e 

magia profiláticas para que se pudesse redimir os erros cometidos por seu povo, evitando o 

desagrado e ofensa dos deuses. Por fim, cabia ao rei a administração de seu reino: devia se 

inteirar das ações ocorridas em seus territórios, sentenciar alguns casos jurídicos, receber 

embaixadores estrangeiros e altos funcionários, etc. (FRANKFORT, 1988, p. 274-281; 

ROUX, 1987, p. 364). Mediante sua ação no mundo – tanto o físico e terreno, quanto o 

cósmico e sobre-humano –, o rei fez representar nas narrativas escultóricas as suas principais 

qualidades (READE, 1999, p. 39), como um registro clarividente do cumprimento exitoso de 

seu papel de rei soberano da Assíria.  

Nesse sentido, a construção dos palácios reais em capitais imperiais neoassírias 

foi acompanhada pela elaboração e aplicação de um programa escultórico de composição de 

baixos relevos talhados em lajes de alabastro que foram fixadas às paredes palacianas, 

decorando-as ricamente. Destes numerosos relevos, muitos se perderam com a degradação 

                                                           
48

 Sacerdote dos domínios terrenos dos deuses.  
49

 As caçadas possuíam um sentido ritualístico para os assírios, uma vez que metaforizavam a luta do deus contra 

forças inimigas furiosas. Ao derrota-las, o rei provava sua força e competência ao defender o povo e o Império, 

tendo como auxílio os favores e bênçãos divinas.  
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natural das intempéries do tempo, enquanto outros foram danificados/destruídos pela própria 

ação antrópica. Dos que nos restaram, uma das representações mais emblemáticas trata-se do 

Relevo 23
50

 da Sala do Trono (Sala B) do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II, em Calá (ver 

Imagem 33).  

Este relevo foi originalmente posicionado atrás do trono do rei Assurnasirpal II, 

na Sala B de seu Palácio Noroeste (ver Imagem 15), em uma posição extremamente singular, 

pois poderia ser visto de qualquer ponto no interior da Sala B e, inclusive, de pontos 

estratégicos fora dela, no Pátio Central
51

. Por sua posição e singularidade, é possível afirmar 

que o Relevo 23 é um dos principais pontos focais da Sala do Trono de Assurnasirpal II, 

juntamente com o Relevo 13, que estava localizado em frente à entrada principal. Reforça esse 

argumento a dimensionalidade destes relevos: em ambos os casos, possuiam o dobro das 

dimensões dos demais relevos esculpidos e fixados na Sala do Trono.  

Ao entrar na Sala do Trono o visitante se depararia com o Relevo 13 e, virando o 

corpo em 90º, veria o Relevo 23. Uma vez que a representação contida em ambos os relevos 

se replicam, o espectador se depararia com o rei representado duas vezes, em cada um dos 

lados da Árvore Sagrada que domina o centro de cada composição. O rei poder ser facilmente 

identificado por sua coroa, um barrete com topo pontiagudo, cercado por um diadema com 

duas tiras, possivelmente de pano, pendurados para trás e para baixo de suas costas. Traja uma 

túnica longa ricamente ornada, portando facas (?) colocadas dentro da faixa diagonal da 

vestimenta que cruza o peitoral. Possui sandálias aos pés e braceletes de roseta nos pulsos, 

que era uma representação de Ishtar. As duas figuras do rei são representadas carregando uma 

maça de guerra (ou cetro [?]) na mão esquerda, em uma simbolização da autoridade que 

exerciam. A postura de manejo da maça, no entanto, se difere: à esquerda, o rei mantém o 

braço estendido paralelo ao corpo; à direita, o braço está apoiado dentro da faixa diagonal que 

cruza o seu peitoral. Ambas as representações do rei fazem um gesto de adoração com a mão 

direita: à direita, em direção ao Disco Solar Alado, situado na parte centro-superior da cena; à 

esquerda, em direção a Árvore Sagrada, ao centro. 

                                                           
50

 Os dados de escavação fornecidos pelos registros dos museus apontam que a representação deste relevo era, 

também, replicada no Relevo 13 desta mesma sala. O Relevo 13 encontra-se fragmentado, estando parte dele no 

Prince of Wales Museum of Western of India, e o restante in situ.  
51

 É necessário considerar a possibilidade de ter havido o uso de um trono móvel que permitiria ao rei observar e 

ser observado do pátio externo, além de estar entronizado à frente de ambas as composições. Assim, os antigos 

visitantes da Sala do Trono teriam o olhar direcionado para um dos pontos visuais e, ao se aproximam do rei 

entronizado, teriam visto três figuras reais: o rei vivo de frente para eles, e, de cada lado dele, duas imagens 

esculpidas que representavam o relacionamento do rei com os deuses. Emergindo atrás do rei estaria a Árvore 

Sagrada e o Disco Solar Alado. E, ladeando toda a composição, a presença atuante dos Gênios Alados.  
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A estilização da Árvore Sagrada no centro da cena é bastante particular. Seu 

significado não é definido e aceito univocamente, podendo ser entendido como uma 

estilização de tamareiras, um objeto de culto, um emblema da vegetação ou da Árvore da 

Vida, um símbolo imperial, uma simbolização da deusa Ishtar, e até mesmo uma combinação 

de todas estas formas (ALBENDA, 1994; PORTER, 1993). Assim, a representação da Árvore 

Sagrada seria a estilização de tamareiras que se tornou um símbolo imperial que remete a 

deusa Ishtar e, de maneira geral, estava associada à ideia de fertilidade. Se tomarmos a Sala 

do Trono como uma manifestação direta do Império, um microcosmo que o simboliza, então a 

presença da estilização da Árvore Sagrada em cada um dos quatro cantos da Sala do Trono
52

 

pode ser entendida como uma metáfora, por meio da qual se pretendeu estabelecer a ideia 

material de que o rei – que ordenou a composição dos relevos – estava realizando todos os 

rituais e práticas necessárias para garantir a fertilidade do Império e do Cosmos, garantindo a 

prosperidade, além de manter a Ordem social e o Equilíbrio cósmico.  

Acima da Árvore Sagrada emerge a simbolização de um Disco Solar Alado. No 

interior dele, o deus Assur é representado em forma humana, com o dorso voltado para a 

direita, tendo as mãos postas em sinal de bênção. Uma vez que a Árvore Sagrada representa a 

Ordem divina mantida pelo rei como representante de Assur, o Disco Solar Alado personifica 

o próprio deus em um gesto de imposição de mãos que sugere uma legitimação ao ritual 

praticado pelo rei, que é seu protegido e escolhido, sendo para ele a fonte do poder da realeza. 

A simbolização divina não está presente apenas por meio da Árvore Sagrada e do 

Disco Solar Alado, pois um gênio alado ladeia cada um dos reis representados no relevo. 

Cada uma dessas figuras antropozoomórficas é representada de pé, usando um saiote curto 

franjado e um manto de franjas e bordados, e tendo barba e cabelo longos e encaracolados. 

Possuem facas (?) colocadas ao lado direito da cintura, dentro da faixa diagonal que cruza o 

peitoral. O capacete com chifres indica que possivelmente se tratavam de divindades menores. 

Os gênios alados abençoam e purificam o rei usando uma pinha (?) na mão direita para 

borrifar o líquido contido no balde ritual que carrega na mão esquerda. 

Diante disso, somos levados a considerar que essa composição deve ser 

reconhecida como um resumo visual das ideias principais da realeza assíria, compreendida 

como fonte da abundância fornecida pelos deuses, resultante do bom relacionamento entre o 

rei e os deuses mediante a realização adequada dos rituais praticados pelo soberano assírio. 
                                                           
52

 A presença da estilização da Árvore Sagrada é constatada nos Relevos 2, 21, 25 e 31, os quais eram divididos 

em duas partes verticais, fixada às paredes, formando ângulos de 90º. 
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Esta cena é, portanto, uma metáfora visual, na qual o rei é identificado como o regente terreno 

nomeado pelos deuses, que conduz suas ações segundo as prerrogativas estabelecidas pelas 

divindades, ganhando seus favores e garantindo a abundância à Assíria, assegurando as 

condições necessárias para dar prosseguimento a seu reinado no Império. 

Portanto, o rei assírio deveria assegurar que a ordem do universo não fosse 

interrompida. Isso poderia ser conseguido de diversas formas: como chefe dos sacerdotes e 

servo dos deuses, o rei era o responsável por construir um abrigo seguro (os templos) para os 

deuses; a manutenção e a fertilidade da terra deveriam ser garantidas, desde a administração 

dos campos até o desenvolvimento dos canais para promover o crescimento da prosperidade 

das terras que controla; a aquisição de riquezas por meio do comércio e da conquista deveria 

contribuir para o estabelecimento da justiça social, da propriedade econômica e para a 

execução de projetos públicos, como os palácios monumentais (THOMASON, 2005, p. 56-

63). A legitimação e justificação da realeza estavam diretamente ligadas aos demonstrativos 

de força e habilidade para proteger o Império e aumentar a fertilidade do cosmos por ordem 

dos deuses (THOMASON, 2005, p. 197).  

 

A GUERRA ORDÁLICA E A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CÓSMICO: 

O IMPÉRIO NEOASSÍRIO SOB UMA LÓGICA SISTÊMICA 

A paz e a prosperidade do Império dependiam da existência de um governante 

forte o bastante para lidar com as constantes ameaças de assalto de inimigos, tanto no plano 

político quanto na esfera religiosa, o que implicava em uma responsabilidade inerente ao rei 

diante de seu deus e do seu povo. O sucesso nesses conflitos resultava em um julgamento 

positivo da figura pessoal dos reis assírios, que poderia ser manifesto magicamente por meio 

da fertilidade e abundância agrícola e/ou dos sucessos militares ao expandir as fronteiras dos 

domínios de Assur (READE, 1999, p. 19). 

Em nome do deus Assur, a guerra converteu-se em instrumento de conquista e 

incorporação de territórios estrangeiros, como forma de estabelecer a Ordem assíria no resto 

do universo (LIVERANI, 1979 apud. THOMASON, 2005, p. 64). Isto se deve ao fato de que 

a expansão militar foi entendida, em termos religiosos – uma vez que eram comandadas pelos 

deuses –, como um esforço para punir transgressões políticas e/ou religiosas contra o reino e 

os deuses (THOMASON, 2005, p. 63-64; ROUX, 1987, p. 309-311). 
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Cabia ao rei assumir a identidade ideal de sua função militar, por meio da qual 

deveria ser justo, e defender e expandir o reino a qualquer momento dos ataques inimigos 

(THOMASON, 2005, p. 63; ROUX, 1987, p. 311-312), pondo-se a enfrentar as agressões das 

forças do caos para vencê-las, mantendo a ordem social e natural, elemento indispensável da 

estabilidade e da justiça (REDE, 2009b, p. 136; ASCALONE, 2006, p. 164). Inclusive, a 

guerra e seus resultados convertem-se em um importante e perigoso veredito acerca das 

qualidades morais e das qualidades governativas do rei: uma vez que cumprem os desígnios 

dos deuses que julgam seu reinado e sua capacidade para governar a Assíria, as derrotas ou as 

vitórias emergem como um aval divino para a continuidade (ou não) de seu governo 

(ASCALONE, 2006, p. 186). 

A partir disso, deve-se apontar que o rei assírio era  

um fator de equilíbrio cósmico, atuando nas dimensões humanas e divinas da 

existência. É nesse quadro que se pode entender melhor a íntima relação entre o 

soberano e a justiça: a garantia do bom curso da natureza e do universo encontra seu 

equivalente, no plano social, na atuação do rei, pelo estabelecimento e manutenção 

das normas de conduta e das regras de convivência (REDE, 2009b, p. 137). 

Tendo que atuar duplamente na dimensão humana e divina sem deixar de cumprir as 

responsabilidades que recaem sobre o cargo que desempenha, a compreensão da realeza 

assíria perpassa pela construção de dois conceitos básicos:  

Em um nível mais abstrato, encontra-se a noção de kittum: este termo, derivado de 

uma raiz que significa “ser/tornar estável”, pode ser traduzido por “verdade”, 

“justiça”, “correção”, “equilíbrio” e indica um atributo mais geral do soberano 

enquanto responsável pela ordem social, através de um exercício contínuo de zelo e 

cuidado, e de um combate a todas as manifestações das forças do caos. Em um nível 

mais concreto, tem-se a noção de mîsharum, palavra que pode ser, igualmente, 

traduzida por “justiça”, mas que implica uma ação mais dirigida por parte do 

soberano, uma interferência ativa na vida social através de um decreto. É esse 

vocábulo que se encontra na origem de um epíteto real frequente: shar mîsharim, 

isto é, “rei de justiça” (REDE, 2009b, p. 137). 

Tendo por base que a concepção de tempo mesopotâmico é sintetizada como uma 

remissão a um padrão de ocorrências já ancestral, na qual o passado serve de ancoragem para 

o futuro pelo presente, então se pode sugerir que a realidade evocada pela noção de “rei de 

justiça” funcionava como elemento importante na construção da imagem do soberano e da 

própria realeza, pois os atos do soberano mesopotâmico incidem sobre a realidade social de 

modo amplo e profundo (REDE, 2009b, p. 139-140). E antes de qualquer coisa, no antigo 

Oriente Próximo, a justiça social era vista como a preservação do status quo (WESTBROOK, 

1995 apud. REDE, 2009b, p. 139). Assumindo uma das atribuições que lhe foram delegadas 

pelos deuses como seu representante na terra, reestabelecer o estado de justiça é uma 
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prerrogativa da realeza, mas também uma de suas mais importantes obrigações (SLANSKI, 

2007, p. 57 apud. REDE, 2009b, p. 141). 

Em suma, para garantir a estabilidade do ordenamento das coisas o soberano 

deveria traduzir, na prática, pelos seus atos, um dos atributos irrenunciáveis da realeza: 

manter o equilíbrio cósmico, que fora estabelecido pelas divindades, e pelo qual o rei era o 

responsável delegado no mundo dos homens. Uma vez concretizado seu ato, o rei atesta que, 

de um lado, atendeu as expectativas dos deuses, que instituem a soberania, e, de outro, a 

expectativa da população, que espera de seu rei a manutenção de um padrão ancestral, 

conforme estabeleceram os deuses (REDE, 2009a, p. 80).  

 

Essa estrutura imperial composta por uma malha de diversos elementos em 

relação pode, portanto, se constituir como um sistema que se afirma como condição prévia e 

necessária para ele existir. Segundo Von Bertanlanffy (2012, p 28-73), um sistema pode ser 

entendido como um complexo de variáveis mutuamente dependentes, relativamente estáveis, 

governados pela interação dinâmica de seus elementos, apresentando um comportamento 

adaptativo, de modo que possibilita reestabelecer um novo modelo de comportamento no 

ambiente. Entretanto, a alteração de qualquer um dos elementos que compõe o sistema 

acarreta a modificação de todos os outros elementos (DEMO, 2012, p. 203).  

Com isso, Von Bertanlanffy (2012, p 245-247) não concebe o sistema como tendo 

a possibilidade de retorno ao nível de equilíbrio homeostático anterior ao desequilíbrio 

externo que abalou o próprio sistema, pois há no homem um sentido concreto de edificação de 

seu próprio universo, mesmo que pretensamente creia-se que em um direcionamento que 

permita o reestabelecimento de uma Ordem primordial, sem abalos às estruturas.  

O sistema é marcado pela estabilidade, porém a possibilidade de retorno direto ao 

equilíbrio é uma denotação por vezes enganosa. O sistema também implica autorregulação. E 

mais: é a realimentação sistêmica que explica sua condição de persistência (DEMO, 2012, p. 

206-208). Nisso, a existência do conflito compõe parte integrante do próprio sistema, uma vez 

que permite a autorregulação e a retroalimentação do sistema em si, e não a superação deste 

(DEMO, 2012, p. 215). 

Para o caso assírio, o sistema é aberto, pois não se basta em si mesmo, 

interatuando com mundos externos, inclusive de forma conflituosa. Nesse ambiente, está em 
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jogo a sobrevivência em meio à adversidade, expondo os limites nem sempre facilmente 

preserváveis, garantidos com conquistas duras. Por tal motivo que é inerente ao próprio 

sistema prever a ocorrência dos conflitos, mapeando os focos de contestação, de modo a 

estruturar o sistema para o (re)estabelecimento da ordem, municiando-o com garantias de 

sobrevivência (DEMO, 2012, p. 218-219). 

Os soberanos neoassírios tiveram a habilidade de estabelecer e gerenciar uma 

organização sistêmica imperial (ver Imagem 34), por meio da qual os diversos elementos 

interagiam como forma de resistência a um ambiente caótico que se pretendeu ordenar tão 

logo fosse obtido os meios capazes de fazê-lo possível. 

 

 

Imagem 34: Demonstração da organização sistêmica imperial neoassíria. 

 

Assim, é possível afirmar que os deuses assírios elegeram os reis para governarem 

seus domínios terrestres, dotando-os de habilidade para governar o poderoso Império 

Neoassírio. Em um exercício constante de luta contra as forças do caos, os reis assírios 

praticaram as guerras ordálicas que asseguraram a liberdade das rotas comerciais, por meio 

das quais o Império enriqueceu e, consequentemente, teve reservas para proporcionar a 

prosperidade e a justiça social para todo o povo da Assíria, além de angariar recursos para 

financiar grandes obras arquitetônicas. Nelas, os monarcas coordenaram o desenvolvimento 

de um programa escultórico que decorou as paredes dos palácios imperiais, nos quais foi 

veiculado mensagens de valorização à figura do rei, do deus que forneceu-lhes os 

instrumentais para suas conquistas e do cosmos que conjuntamente mantinham ordenados. O 

impacto impressivo das imagens e o sentido mágico que elas portam criaram as bases para o 
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estabelecimento de uma Ordem Imperial e de um Equilíbrio Cósmico, em consonância com a 

obra original dos deuses, que cabia aos reis reproduzir constantemente. Satisfeitos com a 

atuação dos reis, os deuses legitimavam seus governos, retroalimentando o sistema imperial.   

Isto demonstra taxativamente que os grupos humanos são partes de um universo 

criado pelo próprio homem no interior da cultura, o que imprime às ciências humanas e 

sociais que tratem os homens no universo das culturas criadas por eles. Esse universo cultural, 

inclusive, é essencialmente um universo simbólico (VON BERTANLANFFY, 2012, p 251). 

Penetrando no universo dos símbolos compostos pelos homens no tempo e no espaço, 

podemos dialogar diretamente com esses homens, no interior de sua cultura, partilhando de 

suas concepções, que são particularmente suas e que, sem grandes dificuldades, podem 

rivalizar com as nossas, exigindo comprometimento com o objeto de pesquisa, a ponto de 

analisá-lo sem aplicar-lhes o crivo de nossas culturas díspares, exteriores.  

Assim poderemos compreender que a guerra na Assíria era vivenciada como parte 

do comportamento dito civilizado, veículo de manutenção da ordem e instrumento de 

regulação do equilíbrio cósmico. Portanto, as guerras ordálicas eram parte de uma ideologia 

político-religiosa dos assírios, convertendo-se em mecanismos sistêmicos que tinham como 

finalidade básica assegurar a permanência e conservação do sistema por meio de uma ação 

prática, no campo de batalha, e de outra simbólica, mediante o desenvolvimento do programa 

escultórico empregado nas paredes das Salas do Trono dos palácios imperiais neoassírios.   

Nesse sentido, podemos concluir que o Estado neoassírio estabeleceu elementos 

simbólicos que permitiram manter a estrutura sistêmica imperial em um patamar de equilíbrio 

e ordenamento através do uso de representações sociais formuladas e veiculadas nas paredes 

dos palácios imperiais neoassírios. Assim, a própria estrutura arquitetônica dos palácios 

constituía-se como elemento retroalimentador do sistema e depositário das prerrogativas 

estatais neoassírias. O palácio metaforizava o próprio Império, estruturando o sistema. 
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