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RESUMO 

No cerne da sociedade acadiana, a divindade sempre se fez presente em todos os aspectos da 

vida social, trazendo em suas representações a forma do ser humano se perceber no mundo que 

o cerca. Esta pesquisa está centrada na figura da deusa Inanna e nas representações encontradas 

nos poemas da sacerdotisa Enheduanna, como forma de perceber as expressões desta divindade 

e sua importância ao Império Acadiano. Os documentos utilizados foram Exaltação a Inanna, 

Um Hino a Inanna e Inanna e Ebih. 

Palavras-Chave: Mesopôtamia; Inanna; Enheduanna; Representações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

At the heart of Acadian society, divinity has always been present in all aspects of social life, 

bringing in their representations the way the human being perceives himself in the world that 

surrounds him. This research focuses on the figure of the goddess Inanna and the 

representations found in the poems of the priestess Enheduanna, as a way of perceiving the 

expressions of this divinity and its importance to the Acadian Empire. The documents used 

were Exaltation to Inanna, A Hymn to Inanna and Inanna and Ebih. 

Keywords: Mesopotamia; Inanna; Enheduanna; Representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho “Imagens e Representações da deusa Inanna nos poemas da sacerdotisa 

Enheduanna”, tem como objetivo estudar e buscar compreender como o imaginário 

mesopotâmico e seu contexto social representavam, através da imagem desta deusa, a validação 

do poder real e da guerra, da organização social e a compreensão dos movimentos da natureza 

dentro do Império Acadiano do rei semita Sargão (ca. 2300 BCE). Para isso será utilizados três 

hinos de autoria da alta sacerdotisa Enheduanna (ca. 2300 BCE), Exaltação a Inanna (Inana 

B)1, Inanna e Ebih2 e Um Hino a Inanna (Inana C)3. A literatura acádio-sumeriana proporciona 

um rico arcabouço sobre como essa sociedade funcionava e como se dava a relação do mito 

com a religião e a vida citadina. Logo o estudo destes hinos se propõe a perceber as simbologias 

que circulavam sobre a compreensão de mundo, que estava centrada na vida sacerdotal e na 

construção das cidades mesopotâmicas, assim a escolha proposital dos escritos de Enheduanna 

visa trazer a luz um pouco dessa compreensão, que se faz presente na literatura, em forma de 

hinos, textos jurídicos, poemas etc. 

Para estudar o sentido das representações apresentadas nos hinos, será trabalhado o conceito de 

representação de Jodelet4 onde se entende a construção das representações pela necessidade 

humana de identificar-se no mundo. Segundo Jodelet “representar ou se representar 

corresponde a um ato de pensamento pelo qual o sujeito relaciona-se com um objeto” 

(JODELET, 2001, p 5). O objeto em questão sendo a deusa Inanna e suas imagens e o sujeito 

que com ela se relaciona, Enheduanna, se reúnem para demonstrar a complexidade do Império 

Acadiano e suas relações que se misturavam em uma compreensão do mundo divino com o 

humano, criando assim um discurso em que divindades e pessoas se relacionavam através da 

figura sacerdotal e da leitura de fenômenos naturais. Seria raso tratar a sociedade mesopotâmica 

fora de sua compreensão do mito, pois a própria leitura da representação destes tem um 

importante ponto de criação e entendimento dentro da realidade.  

A própria imagem e simbolismo da deusa Inanna carrega em si as representações da sociedade 

acadiana que se expandiu se tornando um dos maiores impérios mesopotâmicos, que de 

 
1 https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.4.07.2# 
2 https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.3.2# 
3 https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.4.07.3# 
4 JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. As representações sociais, v. 17, p. 44, 
2001. 
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encontro aos sumérios constrói uma representação multifacetada desta deusa e das concepções 

relativas ao mundo. Sargão, construiu seu império de Acade após conquistar a Suméria e lá 

ergueu templos em honra a Ishtar e Zababa, ambos deuses da guerra5. E Ishtar, como uma deusa 

estrategista, demonstra as intenções e caminhos que Sargão tomou para a construção de seu 

grande império, assim é possível encontrar nos hinos traços desta divindade como uma 

representação do exército do rei Sargão. Na suméria, quando há o encontro com Inanna, deusa 

da sexualidade e da fertilidade, surge uma divindade entre os acadianos que é a pura 

representação dos poderes da destruição e da criação, tornando-a essencial ao cotidiano tanto 

do próprio rei, quanto do cotidiano mesopotâmico. E é por esta motivação de compreender a 

sociedade acadiana através de seu próprio imaginário, que estes símbolos foram escolhidos, 

entendendo que as representações se tornam de grande importância ao estudo histórico, já que 

“a representação é, pois, a representante mental do objeto que reconstitui simbolicamente.”6 

A análise das representações neste trabalho visa ser um método de compreensão de uma 

sociedade que produz cultura desde o âmbito religioso até as relações de poder, por isso a 

escolha da Nova História Cultural de Roger Chartier para fazer a análise da produção cultural, 

já que a prática discursiva de Enheduanna dentro dos hinos analisados demonstra um 

pensamento partilhado e percebido por um grupo social, o Império de Acade, e suas produções, 

pois “a própria linguagem e as práticas discursivas que constituem a substancia da vida social 

embasam esta noção mais ampla de cultura” (BARROS, 2005, p. 3). Pensamento este que 

coloca Inanna como objeto central da organização desta sociedade, o que será demonstrado na 

análise dos hinos posteriormente. A leitura destes hinos não busca esgotá-los ou entender o seu 

significado e destino, mas analisar a partir de um olhar cultural e representativo tanto a produção 

da sacerdotisa, quanto os significados e símbolos percebidos pela leitura feita. É necessário 

compreender também que os estudos dos hinos desta sacerdotisa expressam a sua própria visão 

sobre os fatos sociais e representações divinas acerca de seu contexto, portanto é permeado de 

símbolos que demonstram elementos da sociedade acadiana, símbolos estes que podem dar uma 

parte do panorama místico-religioso daquele povo. 

O ofício sacerdotal como parte da vida mesopotâmica representa dentro da religião toda a 

organização estrutural dessas sociedades antigas, que eram ligadas profundamente a visão 

 
5 Bertman, Stephen. Handbook to life in ancient Mesopotamia. Oxford University Press, 2005, p.8. 
6 JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. As representações sociais, v. 17, p. 44, 
2001, p.5. 
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mítico-religiosa. Assim, a própria concepção dos elementos naturais se entrelaçava a formação 

destas sociedades, tornando-as complexas e cheias de significados.  

O sentido de religião trabalhado nesta pesquisa busca trazer a análise do Mircea Eliade sobre o 

mito e o rito para compreender como a religião acadiana se traduzia em um sistema de símbolos 

que buscava demonstrar a organização da vida social. Aqui cabe pensar a necessidade humana 

de aplicar o sagrado ao cotidiano para que a experiência religiosa pudesse se tornar mais 

concreta, no sentido de enxergar o sagrado na agricultura, na sexualidade, nas relações sociais, 

em toda essa esfera da vida comum cotidiana. E isto pode ser encontrado nos hinos, a percepção 

da presença divina e do ato sagrado nas ações humanas mais comuns, entretanto, em casos mais 

complexos a experiência direta com a divindade era necessária, como diz Eliade “em casos de 

aflição extrema, quando tudo foi tentado em vão, e sobretudo os casos de desastres naturais 

proveniente do céu – seca, tempestade, epidemias –, os homens voltam-se para o ser supremo 

e imploram-lhe.”7 Enheduanna, nos hinos escolhidos, narra essa relação que vai para além da 

experiência religiosa concreta e se faz necessária em diversos momentos de adversidades.  

Nesta pesquisa também será trabalhada a noção de mito e rito elencada por Eliade para entender 

a compreensão e aplicação do mito dentro da vida religiosa e social acadiana onde “a função 

do mito é a de fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as ações humanas 

significativas, como aliás já foi constatado por inúmeros etnólogos.”8 Eliade compreende que 

essa visão de mito traz o sentido do rito aplicado, como uma repetição de uma formula sagrada, 

assim, a análise dos hinos tem o objetivo de perceber estas formulas na atuação de Enheduanna 

como alta sacerdotisa.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos, assim, no primeiro capítulo, a imagem e 

mitologia da deusa Inanna será apresentada para uma melhor compreensão de como se dá 

construção dessa divindade para os acadianos, será feita a introdução de cada um dos três hinos 

selecionados para análise, apresentando seu contexto histórico, e a tentativa de traçar seu 

processo de origem e escrita, apresentando também os critérios de escolha de apenas três hinos 

diante de uma literatura tão vasta quanto a acádio-sumeriana. No segundo capítulo será feita a 

apresentação e análise dos hinos, inserindo os seus textos a caráter de análise e demonstração 

deles, seguindo com uma discussão sobre as representações contidas nos hinos. E, por fim, no 

terceiro capítulo a aplicação dos hinos será feita para pensar o tema das representações, fazendo 

 
7 Eliade, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 63. 
8 ELIADE, Mircea. "Tratado de História das Religiões, 4ª edição." São Paulo: WMF Martin Fontes (2010). p. 334.  
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também a partir destes a leitura sobre o contexto social e histórico do império acadiano, através 

da percepção da história cultural sobre a produção destes hinos, pensando sua religião, seus 

ritos e mitos, e com a conclusão finalizando esta pesquisa, trazendo as contribuições que esse 

trabalho tem dentro do estudo das sociedades antigas mesopotâmicas.  
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1. AS IMAGENS DE INANNA 

 

Ishtar was ‘all women and infinite variety’ (Jacobsen, 1976: 143). 

Dentro da literatura mesopotâmica, Inanna é considerada a Rainha dos Céus e da Terra, e este 

título não é pura formalidade já que a deusa, dentro do mito acádio-sumeriano, controla e tem 

sob seu comando divino inúmeros aspectos da vida social e da relação com outros deuses. Esta 

divindade vai além de todos os limites do gênero, do divino e da natureza e se apresenta dentro 

das polaridades da existência, por exemplo, trazendo a chuva como símbolo de fertilidade e, 

por outro lado, a tempestade como prova de todo o seu poder destrutivo contra os seus inimigos, 

entre tantas outras situações do cotidiano mesopotâmico. Como uma deusa guerreira ela 

protegia os seus escolhidos, atuava como uma força destrutiva para seus inimigos, mas este não 

era seu único domínio, Inanna também era uma deusa do amor, em todos os seus aspectos: da 

sexualidade; da sedução; e da fertilidade criadora que trazia vida e abundância ao seu povo. As 

relações que mantinha com outras divindades demonstravam que até deuses mais antigos e mais 

poderosos a temiam e se curvavam em sua honra, visto que Inanna se mostrava uma deusa que 

não se submetia ao domínio de qualquer divindade que fosse. Estudar e compreender a imagem 

de Inanna traz uma luz aos estudos desta sociedade antiga, que mantinha um vínculo íntimo 

com ela. 

Os primeiros vestígios do nome de Inanna foram encontrados nos sítios arqueológicos 
da cidade de Uruk, no complexo templário do E-annna. Os tabletes que trazem 
menção a festivais de Inanna datam de aproximadamente 3200 a.C. e o pictograma 
que representava a divindade teve diversas interpretações tanto por historiadores 
como arqueólogos. (DUPLA, 2019, p. 27) 

Inanna, segundo a mitologia sumeriana, era filha do deus lunar Nanna e da deusa Ningal, seu 

irmão era o deus sol Utu/Shamash, e sua irmã Ereshkigal, a deusa do submundo. O seu principal 

consorte era o deus pastor Dumuzi, com quem performava os ritos sexuais e de fertilidade. A 

deusa tinha ligação com os ritos de fertilidade, com planejamento militar e era associada ao 

planeta Vênus, o que trouxe em seus epítetos os nomes de Inanna da manhã e Inanna do 

anoitecer, por isto carrega em sua representação a estrela de oito pontas, uma imagem de sua 

simbologia como rainha dos céus. Segundo Rochberg (2004) essas associações entre divindades 

mesopotâmicas e os corpos celestes podem ser notadas desde os mitos mais antigos.  

Em alguns poemas, Inanna é descrita como uma deusa de temperamento passional e muito 

ligada aos muitos aspectos do amor, principalmente a intimidade e ao amor sexual. Pryke (2017) 

fala que “a sexualidade nos poemas de amor de Inanna constituem um elemento importante 
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para uma visão abrangente sobre a temática da intimidade, tanto no plano da proximidade física 

como emocional.”9 E esses poemas amorosos muitas vezes eram compostos para descrever o 

rito do casamento sagrado, performado por Inanna e o rei escolhido, o que trazia essa relação 

de intimidade. Em seus mitos, Inanna é uma deusa fortemente ligada a sexualidade e isto se 

desenhava nesse rito, que marcava o poder real através da consumação deste casamento sagrado 

que, em alguns casos, o rei performava o papel de Dumuzi e a sacerdotisa performava a deusa 

Inanna, desempenhando a função do mito na realização ritual.  

A sexualidade da deusa pode ser percebida em alguns poemas a ela direcionados como, por 

exemplo, A balbale to Inana for Šu-Suen (Šu-Suen B)10, neste poema a intimidade e carinho da 

deusa para com o seu amado demonstram que, além de seu temperamento tempestuoso, há uma 

Inanna que preza pelas carícias e afetos mais íntimos entre seus escolhidos.  

Homem, deixe-me fazer as mais doces coisas para você. Meu doce precioso, deixe-
me levar o mel até você. Dentro do quarto, escorrendo mel, vamos apreciar a sua 
beleza doce. Rapaz, deixe-me fazer as mais doces coisas para você. Meu doce 
precioso, deixe-me levar o mel até você. (9-11) 

Inanna nestes poemas, principalmente os que contam sobre seu casamento com Dumuzi, não 

aparece como a grande rainha dos céus, mas como uma jovem apaixonada, ainda jovem e 

consciente do desenvolvimento do seu corpo e de sua sexualidade, e junto com Dumuzi, após 

o casamento sagrado, prepara-se para compreender os mistérios do sexo e do amor e utiliza essa 

magia ao seu favor. Entretanto, segundo Broekema (2013), estes poemas sobre a deusa e seu 

consorte, Dumuzi, provavelmente não foram escritos como parte dos hinos do templo, mas 

como canções que circulavam entre os camponeses que viam no mito desse casal, as 

correspondências de fertilidade, sexualidade e união tanto na agricultura quanto no seu próprio 

cotidiano ao lidar com o casamento e as relações sexuais, já que o sucesso do plantio e da 

colheita eram de vital importância. Inanna, como a deusa jovem e fértil, e Dumuzi, como o deus 

pastor, performavam este rito, que no mito eram compreendidos como a pura fertilidade e a 

expressão da sexualidade. Mas, por estarem alinhados aos temas divinos do templo e da 

sociedade citadina, entraram na coletânea de hinos e poemas a Inanna.  

Um importante domínio da deusa em sua face amorosa era magia, assim, aqueles que desejavam 

atrair a pessoa a quem desejavam e amavam, recorriam aos feitiços de amor que a deusa 

dominava. Henriette Broekema conta que “em um texto acadiano dos tempos do rei Sargão (ca. 

 
9 FERNÁNDEZ, Mónica Palmero. "Louise M. Pryke: Ishtar.(Gods and Heroes of the Ancient World.) xv, 240 pp. 
London: Routledge, 2017.£5." Bulletin of the School of Oriental and African Studies 81.2 (2018): 333-335. p. 32.  
10 https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.4.4.2# 
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2300 BCE) o Ašipu (exorcista) voltou sua ajuda a um jovem garoto que aparentemente havia 

sido rejeitado por uma garota. O Ašipu invocou a ajuda de Ishtar para que dominasse a 

resistência da menina e instruiu ao rapaz que recitasse alguns textos mágicos.”11 A deusa se faz 

presente em todo o cotidiano dos mesopotâmicos como um símbolo de sexualidade que traz, 

através da compreensão do mito, uma desmistificação dos assuntos relativos ao amor, trazendo 

o caráter sagrado e carnal deste sentimento. Artefatos encontrados mostram tabuinhas com 

imagens de homens e mulheres fazendo sexo e bebendo cerveja, demonstram a naturalidade e 

a importância com a qual este tema era tratado.  

Outro domínio relativo a Inana era o Rito do Casamento Sagrado, a performance do 

Hierogamos, como forma de torná-lo seu consorte e garantir poder e longevidade ao reino. Não 

era só a proteção e estratégias na batalha que garantiam o sucesso de um reino, mas o amor que 

a deusa poderia nutrir ao governante.   

Ishtar tem um papel distinto no panteão em relação ao governante; ela é sua esposa 
divina, mas ela também habita um papel materno. O lado materno da relação da deusa 
com o rei está intimamente alinhado com sua identificação como uma deusa guerreira. 
No campo de batalha, e na vida, o amor da deusa protegeu e apoiou o monarca. 
(PRYKE, 2017, p. 111) 

O Rito do Casamento Sagrado tinha suas raízes na cultura suméria e eram de grande 

importância e influência para o rei que, como consorte de Inanna, dividia a noite de núpcias 

com a deusa. Dumuzi, tendo sido morto por demônios no submundo, era encarnado pelo rei no 

rito sagrado. Assim, ele e a deusa, traziam nos simbolismos do ritual a força da fertilidade, que 

era direcionada ao seu governo. Inanna garantia então, pelo seu amor e pelo seu consorte, um 

reinado longo e cheio de vitórias ao governante.  

Essa manutenção do poder a partir do Casamento Sagrado com a divindade se manifestava 

também nos campos de batalha. Inanna, quando apresentada como uma deusa guerreira, tem 

como uma de suas representações a tempestade e o som dos trovões que trazia para os 

mesopotâmicos o símbolo da destruição. Como uma deusa que mantém o funcionamento do 

mundo com o domínio dos poderes divinos, a chuva vem tanto como um símbolo de abundância 

quanto de grande destruição, e o som dos trovões sendo atribuído a sua voz e ferocidade em 

batalha, trazem a luz a representação da destruição.  

O poder dos trovões e relâmpagos na antiguidade foi considerado uma das forças 
naturais mais potentes, talvez bem exemplificado no papel de Zeus como o chefe do 
panteão grego. Uma rachadura de raios, em um instante, pode transformar a noite em 

 
11 Broekema, Henriette. Inanna, Lady of heaven and earth: history of a Sumerian goddess. Elikser, 2013. 
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dia e depois desaparecer tão rapidamente, uma qualidade que se adequa à capacidade 
transgressora de Ishtar. (PRYKE, 2017, p. 118) 

Na batalha, Inanna é sempre comparada a forças destrutivas da natureza, demonstrando que os 

deuses, no mito mesopotâmico, estavam presentes nos momentos decisivos para os governantes 

que protegiam. A deusa é representada sempre como a força que dá força aos seus escolhidos e 

enfraquece o inimigo, trazendo a vitória ao seu povo e ao seu consorte na terra, o rei.  

Seria complexo traçar um percurso onde essa deusa se atenta a somente um de seus atributos, 

já que o amor, a guerra e a magia se misturam em seus mitos, mostrando que seus domínios são 

variados e isto é pouco diante do que se perdeu ao longo do tempo. A importância de Inanna 

para compreender os movimentos do mito e da vida cotidiana se torna imenso ao se 

compreender todas as esferas onde essa deusa multifacetada está inserida. Essa divindade é 

portadora dos poderes divinos, senhora das batalhas, entende dos assuntos relativos ao amor e 

a sexualidade, compreende o poder e os conhecimentos da magia, além de trazer fertilidade, 

luz, ser uma representação dos movimentos de Vênus, e detentora dos ritos sagrados. Seus 

domínios eram imensos aos acadianos e estudá-la dentro da compreensão desta sociedade é 

certamente complexo e desafiador.  

1.1 Os hinos de Enheduanna para Inanna 

Os três hinos escolhidos fazem parte da coleção de hinos do templo, em que sua autoria é dada 

a Enheduanna, nomeada por seu pai, Sargão de Acade, alta sacerdotisa do deus lunar Nanna, 

no templo de Ur. Os hinos analisados nesta pesquisa foram escritos por Enheduanna ao longo 

do tempo em que se manteve no seu ofício de alta sacerdotisa, logo, durante o tempo em que 

Sargão de Acade se manteve no poder. Entre todos os hinos, estes três foram escolhidos por 

representarem aspectos de uma Inanna guerreira, militar e, também, ligada ao amor e a 

sexualidade fora do aspecto de uma deusa maternal e tendo sua autoria ligadas a uma mulher 

em posição de poder real podem também demonstrar como o gênero era tratado na 

Mesopotâmia.  

As versões que escolhi utilizar neste trabalho encontram-se disponíveis no Eletronic Text 

Corpus of Sumerian Literature12, um arquivo online onde podem ser encontrados vários textos 

sumerianos antigos, de diversos gêneros. Foram utilizadas as versões em inglês dos hinos, mas 

podem ser encontradas também as transliterações do idioma original, o sumério. O conjunto de 

textos encontrados neste arquivo é composto por hinos, poemas, cartas, narrativas mitológicas, 

 
12 https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/ 
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provérbios, entre tantos outros. Logo, escolher uma fonte entre um material tão vasto requere 

que se analise o conteúdo de cada texto dedicado a Inanna ou a contar suas histórias. A escolha 

se deu a partir da leitura do material disponível no site e das análises das representações contidas 

nos hinos, possibilitando pensar como estes símbolos encontrados seriam uteis na pesquisa. A 

autoria dos hinos também foi um fato essencial para o critério de escolha, já que Enheduanna, 

como escritora, princesa e alta sacerdotisa, traça um papel interessante do gênero dentro da 

sociedade mesopotâmica, além de perceber a importância dela no contexto em que viveu. 

Enheduanna não era uma sacerdotisa do templo de Inanna, entretanto nos hinos se pode 

perceber uma forte intimidade da sacerdotisa para com a deusa, que conhece os seus nomes, os 

seus domínios e seus poderes. Esse grau de intimidade e aproximação da sacerdotisa com a 

divindade pode ser explicado por causa da relação do Império Acadiano com a deusa, que era 

considerada a protetora deste império.  

O primeiro documento que será analisado é o hino Exaltação a Inanna (Inanna B), um texto do 

gênero literário, que consiste em um clamor da sacerdotisa Enheduanna a deusa, exaltando seus 

epítetos de deusa guerreira. Atualmente, a tabuinha em argila, que contém a inscrição do hino, 

está localizada no Penn Museum, o museu de arqueologia e antropologia da universidade da 

Pensilvânia, e as imagens podem ser encontradas em suas coleções disponibilizadas online, sob 

o número CBS 7847. O documento data do Antigo Período Babilônico (1900-1600 BCE), 

encontrado em Nippur, cidade no sul da Mesopotâmia, atualmente a região do Iraque. A 

tabuinha encontrada na expedição babilônica a Nippur I-IV (1888-1900), está em maior parte 

bem conservada, possibilitando compreender o sentido e a escrita do hino quase em sua 

totalidade, organizado em 154 linhas. O documento foi feito em argila, está escrito em 

sumeriano e tem em suas medidas 20,5 cm de comprimento, 13,5 de largura e 3,5 de 

profundidade.  

O hino Exaltação a Inanna (Inanna B) foi escrito em uma época em que o reinado de Acade 

passava por um período crítico de conflito entre Sargão e os governantes de cidades do sul.13 

No hino, Enheduanna faz um clamor à deusa, apelando aos seus atributos, com ênfase em suas 

competências militares. Além do conflito que circundava o Império de Acade, havia tanto 

Enheduanna tendo sua posição de alta sacerdotisa questionada pelos governantes que se 

negavam a aceitar o governo de Sargão. Deste modo, este hino demonstra os aspectos de uma 

divindade guerreira, que age tanto no campo divino a pedido de Enheduanna, quanto no campo 

 
13 Broekema, Henriette. Inanna, Lady of heaven and earth: history of a Sumerian goddess. Elikser, 2013. 
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humano, a frente da batalha garantindo o sucesso do Império Acadiano. Este hino marca o alto 

grau de complexidade da sociedade mesopotâmica no que é relativo as interações entre o mito 

e o contexto social, pois o ofício de Enheduanna, a manutenção do governo de Sargão e a ordem 

da sociedade caminham lado a lado com a vontade dos deuses, são dois mundos que coexistem 

para equilibrar uma ordem cósmica.  

No hino Enheduanna traça uma imagem da deusa que a retrata como detentora dos poderes 

divinos, logo, tem o controle das forças da natureza e é representada por ela como o dilúvio e o 

trovão que ecoa por toda a terra. Além de ser comparada ao fogo que desce sobre a terra. O 

hino também narra a relação de Inanna com Am, o deus dos céus, e ela age como uma figura 

que detém quase o mesmo grau de poder que ele. Ela é descrita como uma força arrasadora que 

destrói tudo aquilo a sua frente, e essa força também faz parte dos poderes divinos que a deusa 

tem sob o seu poder.  

Em Exaltação a Inanna, a deusa é constantemente associada as forças destrutivas da natureza, 

força essa, que como fala o hino, é voltada para a batalha. essa força é também ligada ao 

temperamento passional de Inanna. O hino descreve a personalidade bélica da deusa ao logo de 

toda sua narrativa. Ao decorrer da leitura é possível compreender que se trata de um lamento e 

oferendas da sacerdotisa, que foi expulsa do templo do deus Nanna, direcionado a deusa, 

suplicando que interceda a seu favor. Logo, este primeiro hino narra uma cena de intimidade 

entre a divindade e Enheduanna, trazendo a forma como o mito narra a imagem da deusa. Uma 

divindade guerreira, bélica, mas que mantém uma aproximação, uma intimidade com seu povo, 

e esse carinho da deusa é narrado pela alta sacerdotisa no hino, que coloca a voz da deusa como 

se estivesse em fúria pela batalha que o Império de Acade passava.  

Em diversos trechos do hino Enheduanna glorifica os atributos da deusa e entoa cânticos a ela 

com o intento de acalmar seu coração, que é mostrado em fúria durante a maior parte do hino. 

Outros deuses, como Enlil, são citados pela sacerdotisa que em toda a sua súplica pede que seu 

ofício seja restaurado. Exaltação a Inanna é um hino que narra desde a relação 

deusa/sacerdotisa até os conflitos sociais e militares que ocorriam na mesopotâmia, traçando 

uma imagem da divindade com um papel que claramente intervém dentro do âmbito humano. 

Inanna e Ebih, um texto narrativo e mitológico, é o segundo hino a ser analisado e narra a 

batalha e a vitória da deusa sobre o monte Ebih, que se recusou a submeter-se ao poder da 

deusa. Neste hino, os atributos de uma Inanna estrategista e violenta são exaltados, 

demonstrando a fúria da deusa e seu desejo por governar todas as terras fora de seu domínio. 
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Ebih estava situado onde hoje, ao nordeste da região do Iraque, está situado o monte Jebel 

Hamrin 

As informações acerca deste documento podem ser encontradas online no Instituto Oriental da 

Universidade de Chicago, sob o número de registro A32077. O hino data do Antigo Período 

Babilônico (1900-1600 BCE) e encontra-se levemente danificado, mas nada que traga 

dificuldades a leitura e interpretação do texto. Suas medidas são 16,0 cm de comprimento, 11,5 

cm de largura e 4,0 cm de profundidade, e o material utilizado para sua confecção foi argila. O 

hino possui 184 linhas e sua inscrição está em sumério. 

Broekema (2014) analisa nesse hino Inanna como representação do exército de Sargão, que 

destrói o monte Ebih, como a representação de um lugar onde habitavam povos estrangeiros, 

porque esse não aceitou se submeter ao seu comando. Inanna e Ebih, portanto, pode ser 

compreendido como um hino que narra um conflito social, mas que também acontece a nível 

divino, tendo essa divindade como representante do poder bélico do rei Sargão. Inanna e Ebih 

também é iniciado com exaltações a deusa, mas desta vez com ênfase total em seu aspecto 

guerreira e traçando uma imagem violenta da deusa Os poderes divinos citados narram esse 

poder destrutivo em toda sua magnitude, já que a deusa que, segundo seu mito, é ambiciosa 

com seus domínios e quando o monte Ebih não se curva perante ela, toda essa ira é despertada.  

No hino, a posição divina de Inanna é citada por ela mesma com o intuito de enumerar os seus 

atributos e o seu lugar entre os deuses. Enlil (deus do ar e das tempestades), Am (o deus dos 

céus), Gibil (o deus do fogo) são chamados em seu favor nesta batalha. Inanna prepara todas as 

suas armas e artifícios e Ebih, um lugar frutífero, próspero e belo, é destruído pela divindade. 

Inanna e Ebih é uma narrativa mitológica que busca representar no mito as relações territoriais 

que culminavam em batalhas capazes de destruir todo um local.  

O terceiro documento analisado nesta pesquisa é Um Hino a Inanna (Inanna C), que consiste 

em uma exaltação aos epítetos da deusa, sendo destacada sua personalidade intensa e 

apaixonada e o seu aspecto guerreiro, que é exaltado em todos os hinos estudados 

anteriormente. Aqui, uma Inanna que é o cerne tanto da destruição quanto da fertilidade é 

enfatizada. As informações acerca da tabuinha podem ser acessadas no acervo online do Museu 

do Louvre, sob o número de registro AO 5391. Assim como os dois hinos escolhidos, este 

também é datado do Antigo Período Babilônico e é composto por 274 linhas. A tabuinha possui 

12,6 cm de comprimento e 6,3 cm de largura, o material utilizado para sua confecção foi a 
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argila. O documento encontra-se parcialmente danificado, mas ainda assim consegue-se ter uma 

leitura minimamente clara sobre o seu conteúdo.  

Um Hino a Inanna (Inanna C) é uma exaltação aos poderes da deusa que, como portadora dos 

poderes divinos, busca sempre ampliar o seu domínio. A deusa é descrita no hino ao lado dos 

deuses mais importantes e poderosos da mitologia sumeriana, Am e Enlil, que não tomam 

decisões sem consultar a vontade de Inanna. No hino podem ser observadas também aspectos 

ritualísticos ligados a deusa, que consagra os seus soldados e suas armas. Enheduanna enumera 

neste hino todos os Poderes Divinos sob o comando da deusa, poderes esses que tem um caráter 

destrutivo e construtivo dentro do cotidiano divino e humano mesopotâmico.  

Os poderes divinos, os ME, eram elementos sociais e culturais, ambos abstratos e concretos, 

que os sumérios acreditavam ser a base do mundo14. Nos três hinos escolhidos, é mostrado 

Inanna como portadora dos poderes divinos conferido à deusa poder sobre vários domínios 

dentro do universo mítico mesopotâmico.  

Essas regras eram coletivamente conhecidas como me (um plural sumério 
pronunciado "mei", e referido em acádio como parsu). O me definiu aspectos da 
civilização como governo e religião, guerra e paz, intercurso sexual (incluindo 
prostituição), arte e música, artesanato e profissões, bem como abstrações como 
verdade e falsidade, e tristeza e alegria. A implementação do me foi supervisionada 
pelos deuses, especialmente por An (Anu acadiano), o deus da criação, e Enlil (Ellil 
acadiano), chefe do céu. (BERTMAN, 2003, p. 115) 

Mesmo os ME estando sob o comando de Am e Enlil, os mitos relacionados a Inanna descrevem 

a deusa como aquela que conquistou os poderes divinos e os porta em seu peito. Em outros 

poemas míticos também é possível ler sobre as sagas da deusa em busca de mais poderes 

divinos. Em Um Hino a Inanna, Enheduanna enumera vários dos poderes divinos que consistem 

em polaridades opostas de vários conceitos da vida humana. 

A resposta falsa ou verdadeira, o escárnio, para cometer violência, para estender o 
escárnio, para falar com hostilidade, para causar sorriso e ser humilde ou importante, 
infortúnio, sofrimento, pesar, para fazer feliz, para esclarecer e escurecer, agitação, 
terror, pânico, brilho incrível e radiância, triunfo, perseguição, doença imbasur , 
insônia e inquietação, submissão, presente, ...e uivo, conflito, caos, oposição, luta e 
carnificina acelerada, ... para saber tudo, para se fortalecer para o futuro distante um 
ninho construído... para instilar medo no... deserto como uma... cobra venenosa, para 
subjugar o inimigo hostil, …e para odiar ...são seus, Inana (158-168). 

Portanto, neste hino, é possível ler todos os atributos da deusa, o campo de atuação de seus 

Poderes Divinos enumerados por Enheduanna, e como demonstram o alto grau de completude 

que a deusa trazia ao cotidiano do povo mesopotâmico. A deusa carrega em seu mito inúmeras 

 
14 Karahashi, Fumi. "Fighting the mountain: some observations on the Sumerian myths of Inanna and 
Ninurta." Journal of Near Eastern Studies 63.2 (2004): 111-118. 
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representações de como essa sociedade percebia a vida e seus caminhos. Por isso essa deusa foi 

escolhida para esta pesquisa, por isto também os escritos partem da visão da sacerdotisa. Nos 

escritos da sacerdotisa é possível traçar a completude e os símbolos de Inanna para além do 

mito, sendo percebidos no imaginário acádio-sumeriano.  

Dentre os autores que se debruçaram a compreender e analisar todo o corpo literário sumeriano, 

Samuel Noah Kramer, professor e assiriólogo, responsável por catalogar inúmeros textos da 

literatura sumeriana e por trazer a luz do conhecimento histórico essa literatura tão essencial 

para o estudo da antiguidade no Oriente Próximo. Henriette Broekema, em seu livro Inanna, 

Lady of Heaven and Earth: History of a Sumerian Goddess, que traz um apanhado de 

informações de grande relevância para os estudos sobre a imagem de Inanna. Diane Wolkstein, 

folclorista, que junto com Samuel Noah Kramer traz uma análise essencial sobre a deusa no 

livro Inanna, Queen of Heaven and Earth. 
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2. ANÁLISES DE REPRESENTAÇÕES 

 

No presente capítulo será feita a análise das representações encontradas no hino, com o 

propósito de minimamente compreender as imagens e os simbolismos de Inanna enumerados 

por Enheduanna, assim, buscando as representações da deusa para os sumérios e acadianos 

através do olhar da sacerdotisa. Os hinos foram traduzidos para o português a partir da tradução 

do inglês, e para compreender o significado e sentido de algumas palavras e termos trabalhados 

nesta pesquisa foi utilizado o Sumerian Lexicon.15 

2.1 EXALTAÇÃO A INANNA 

 

1-12. Senhora de todos os poderes divinos, luz resplandecente, mulher justa vestida de 

esplendor, amada por Am16 e Urak!17 Senhora do céu, com as grandes joias peitorais, que adora 

o bom cocar adequado ao ofício de sacerdotisa, que se apoderou de todos os sete poderes 

divinos! Minha senhora, tu és a guardiã dos grandes poderes divinos! Tu assumiste os poderes 

divinos, suspendeste os poderes divinos de tua mão. Tu reuniste os poderes divinos, apertaste 

os poderes divinos contra o peito. Como um dragão, tu depositaste veneno em terras 

estrangeiras. Quando, como Ickur18, tu rugiste para a terra, nenhuma vegetação pôde resistir a 

ti. Como um dilúvio descendo sobre (?) aquelas terras estrangeiras, poderosas do céu e da terra, 

tu és a Inana deles. 

1. nin me šar2-ra ud dalla e3-a  

2. munus zid me-lem4 gur3-ru ki aĝ2 an uraš-a 

3. nu-gig an-na suḫ-gir11 gal-gal-la 

4. aga zid-de3 ki aĝ2 nam-en-na tum2-ma 

5. me 7-bi šu sa2 dug4-ga 

6. nin-ĝu10 me gal-gal-la saĝ keše2-bi za-e-me-en 

7. me mu-e-il2 me šu-zu-še3 mu-e-la2 

 
15 Halloran, John Alan. Sumerian lexicon. Los Angeles: Logogram Publishing, 2006. 
16 Deus acádio do céu. 
17 Cidade-estado suméria 
18 Deus da chuva e da tempestade 
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8. me mu-e-ur4 me gaba-za bi2-tab 

9. ušumgal-gin7 kur-re uš11 ba-e-šum2 

10. diškur-gin7 ki šegx(KA×LI) gi4-a-za dezina2 la-ba-e-ši-ĝal2 

11. a-ma-ru kur-bi-ta ed3-de3 

12. saĝ-kal an ki-a dinana-bi-me-en 

13-19. Chovendo fogo ardente sobre a Terra, dotada de poderes divinos por Am, senhora que 

monta uma besta, cujas palavras são ditas por ordem sagrada de Am! Os grandes ritos são teus: 

quem pode compreendê-los? Destruidor de terras estrangeiras, tu conferes força na tempestade. 

Amada de Enlil, tu fizeste um terror terrível pesar sobre a Terra. Tu estás a serviço dos 

comandos de Am. 

13. izi bar7-bar7-ra kalam-e šeĝ3-ĝa2 

14. an-ne2 me šum2-ma nin ur-ra u5-a 

15. inim kug an-na-ta inim dug4-dug4 

16. biludada gal-gal-la niĝ2-zu a-ba mu-un-zu 

17. kur gul-gul ud-de3 a2 ba-e-šum2 

18. ki aĝ2 den-lil2-la2 kalam-ma ni2 mi-ni-ri 

19. a2 aĝ2-ĝa2 an-na-ke4 ba-gub-be2-en 

20-33. Ao teu grito de guerra, minha senhora, as terras estrangeiras se curvam. Quando a 

humanidade vem diante de ti em silêncio reverente com o brilho aterrorizante e a tempestade, 

tu compreendes o mais terrível de todos os poderes divinos. Por tua causa se abre o limiar das 

lágrimas e as pessoas percorrem o caminho da casa das grandes lamentações. Na vanguarda da 

batalha, tudo é abatido diante de ti. Com tua força, minha senhora, os dentes podem esmagar a 

pederneira. Tu avanças como uma tempestade. Tu ruges com a tempestade, tu continuamente 

trovejas com Ickur. Tu espalhas a exaustão com os ventos da tempestade, enquanto teus 

próprios pés permanecem incansáveis. Com o tambor de balaj lamentando19, um lamento é 

tocado. 

 
19 "Ele fez a lira, o instrumento aljar, o tambor balaj com as baquetas, o harhar, o sabitum e os ... instrumentos 
miritum oferecerem o seu melhor para o seu templo sagrado.” Jornada de Enki para Nibru/Nippur. 
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20. nin-ĝu10 za-pa-aĝ2-zu-še3 kur i3-gam-gam-e 

21. ni2 me-lem4 u18-lu-da nam-lu2-ulu3 

22. niĝ2-me-ĝar ĝiri3-bi u3-mu-ri-gub 

23. me-ta me ḫuš-bi šu ba-e-re-ti 

24. i-dub er2-ra-ke4 ĝal2 ma-ra-ab-taka4 

25. e2 a-nir gal-gal-la sila-ba mu-ri-du 

26. igi me3-ta niĝ2 ma-ra-ta-si-ig 

27. nin-ĝu10 a2 ni2-za na4zu2 zu2 i3-gu7-e 

28. ud du7-du7-gin7 i3-du7-du7-de3-en 

29. ud gu3 ra-ra-da gu3 im-da-ab-ra-ra-an 

30. diškur-da šegx(KA×LI) mu-da-an-gi4-gi4-in 

31. im-ḫul-im-ḫul-da im-da-kuš2-u3-de3-en 

32. ĝiri3-za nu-kuš2-u3 i3-im-si 

33. balaĝ a-nir-ra-ta i-lu im-da-ab-be2 

34-41. Minha senhora, os grandes deuses Anuna (Anunaki)20 voam de ti para os montes de 

ruína como morcegos correndo. Eles não ousam ficar diante de teu terrível olhar. Eles não 

ousam enfrentar seu terrível semblante. Quem pode esfriar teu coração em fúria? Tua raiva 

malévola é grande demais para esfriar. Senhora, teu humor pode ser acalmado? Senhora, teu 

coração pode ficar alegre? Filha mais velha de Suen, tua raiva não pode ser esfriada! 

34. nin-ĝu10 da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne 

35. su-dinmušen dal-la-gin7 du6-de3 mu-e-ši-ib-ra-aš 

 
20 Descendentes de Anu (ou An), o deus sumério do céu, e sua consorte, a deusa da terra Ki. Samuel Noah Kramer 

associa Ki com a deusa mãe suméria Ninursague, afirmando que eram originalmente a mesma figura. O mais 

antigo dos Anunaki foi Enlil, o deus do ar e chefe do panteão sumério. Os sumérios acreditavam que, até Enlil 

nascer, a terra e o céu não haviam sido separados. Então, Enlil dividiu a terra e o céu em dois e levou consigo a 

terra enquanto seu pai Anu levou consigo o céu. 
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36. igi ḫuš-a-za {la-ba-sug2-ge-de3-eš} {(some mss. have instead:) la-ba-sug2-ge-eš-am3} 

37. saĝ-ki ḫuš-a-za saĝ nu-mu-un-de3-ĝa2-ĝa2 

38. šag4 ib2-ba-za a-ba ib2-te-en-te-en 

39. šag4 ḫul-ĝal2-la-za te-en-ten-bi maḫ-am3 

40. nin ur5 i3-sag9 nin šag4 i3-ḫul2 

41. ib2-ba nu-te-en-te-en dumu gal dsuen-na 

42-59. Senhora suprema sobre as terras estrangeiras, quem pode tirar alguma coisa de tua 

província? Depois de ter estendido tua província sobre as colinas (2 ms. Em vez disso: Se tu 

franzires a testa para as montanhas), a vegetação ali estará arruinada. Seus grandes portões (1 

ms. – em vez disso: palácios) estão incendiados. O sangue é derramado nos rios por tua causa, 

e teu povo deve beber (2 ms. Em vez disso: não podia beber). Eles devem liderar suas tropas 

cativas diante de ti, todos juntos. Eles devem espalhar seus regimentos de elite por ti, todos 

juntos. Eles devem colocar seus rapazes saudáveis a teu serviço, todos juntos. Tempestades 

encheram os locais de dança de tuas cidades. Eles conduzem seus jovens como prisioneiros. 

Seu santo comando foi falado sobre a cidade que não declarou “As terras estrangeiras são 

suas!", onde quer que eles não declarassem "É de seu próprio pai!"; e é trazido de volta aos teus 

pés. O cuidado responsável é removido de teus currais. A mulher já não fala afetuosamente com 

o marido; na calada da noite ela não se aconselha mais com ele e não lhe revela mais os 

pensamentos puros de seu coração. Vaca selvagem impetuosa, grande filha de Suen21, senhora 

maior que Am, quem pode tirar qualquer coisa de tua província? 

42. nin kur-ra dirig-ga a-ba ki-za ba-an-tum3 

43. {ḫur-saĝ ki-za} {(2 mss. have instead:) kur saĝ-ki-za} ba-e-de3-gid2-de3-en dezina2 

niĝ2-gig-bi 

44. {abul-la-ba} {(1 ms. has instead:) e2-gal-la-ba} izi mu-ni-in-ri-ri 

45. id2-ba uš2 ma-ra-an-de2 uĝ3-bi {ma-ra-na8-na8} {(2 mss. have instead:) ba-ra-na8-

na8} 

46. ugnim-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-laḫ5-e 

 
21 Sin, Suen ou Nannar, filho de Enlil e Ninlil, casado com Ningal (grande senhora), pai de Eutu/Shamash e de 
Inanna/Ishtar. 
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47. zu2 keše2-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-si-il-le 

48. ĝuruš a2-tuku-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-sug2-ge-eš 

49. iri-ba ki-e-ne-di-ba mir i-ib2-si 

50. ĝuruš šag4-gan-bi LU2-eš2 ma-ra-ab-sar-re-eš 

51. iri kur za-ra li-bi2-in-dug4-ga-am3 

52. a-a ugu-zu li-bi2-in-eš-am3 

53. inim kug-zu bi2-in-dug4 ki ĝiri3-za ḫe2-eb-gi4 

54. šag4 tur3-bi-ta ĝiri3 ḫe2-eb2-ta-an-ze2-er 

55. munus-bi dam-a-ni-ta sag9-ga na-an-da-ab-be2 

56. ĝi6 u3-na ad na-an-di-ni-ib-gi4-gi4 

57. niĝ2 kug šag4-ga-na nam-mu-da-an-bur2-re 

58. u3-sumun2 zid-zid dumu gal dsuen-na 

59. nin an-ra dirig-ga a-ba ki-za ba-an-tum3 

60-65. Grande rainha das rainhas, saída de um útero sagrado para justos poderes divinos, maior 

que sua própria mãe, conhecedora e sábia, senhora de todas as terras estrangeiras, força vital do 

povo abundante: Eu recitarei tua canção sagrada! Verdadeira deusa digna de poderes divinos, 

suas esplêndidas declarações são magníficas. De coração sincero, boa mulher com um coração 

radiante, vou enumerar teus poderes divinos (2 ms. Em vez disso: bons poderes divinos) (1 ms. 

Tem em vez: santos poderes divinos) para ti! 

60. me zid-de3 nin gal nin-e-ne 

61. šag4 kug-ta e3-a ama ugu-ni-ir dirig-ga 

62. gal-zu igi-ĝal2 nin kur-kur-ra 

63. zi-ĝal2 uĝ3 lu-a šir3 kug-zu ga-am3-dug4 

64. diĝir zid me-a tum2-ma gal-bi dug4-ga-zu maḫ-am3 

65. šag4 su3-ra2 munus zid šag4 zalag-zalag-ga {me-zu} {(2 mss. have instead:) me zid} 

{(1 ms. Tem ao invés:) me kug} ga-mu-ra-ab-dug4 
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66-73. En-hedu-ana, a sacerdotisa, entrei em meu Jipar22 sagrado a seu serviço. Carreguei a 

cesta ritual e entoei a canção de alegria. Mas as oferendas fúnebres foram (1 ms. Em vez disso, 

minha refeição ritual foi) trazidas, como se eu nunca tivesse vivido lá. Aproximei-me da luz, 

mas a luz estava muito quente para mim. Aproximei-me daquela sombra, mas fui coberta por 

uma tempestade. Minha boca com mel ficou venenosa. Minha capacidade de aliviar o humor 

desapareceu. 

66. ĝi6-par3 kug-ĝa2 ḫu-mu-ši-in-kur9-re-en 

67. en-me-en en-ḫe2-du7-an-na-me-en 

68. gima-sa2-ab i3-gur3-ru asil-la2 i3-dug4 

69. {ki-sig10-ga} {(1 ms. has instead:) kiĝ2-sig-ga-ĝu10} bi2-ib-ĝar ĝe26-e nu-mu-un-til3-

le-en 

70. ud-de3 ba-te ud mu-da-bil2 

71. ĝissu ne ba-te u18-lu-da im-mi-dul 

72. ka lal3-ĝu10 šu uḫ3-a ba-ab-dug4 

73. niĝ2 ur5 sag9-sag9-ĝu10 saḫar-ta ba-da-gi4 

74-80. Suen, conte a Am sobre Lugal-ane23 e meu destino! Que um desfaça isso para mim! 

Assim que tu contares a Am sobre isso, Am me libertará. A mulher vai tirar o destino de Lugal-

ane; terras estrangeiras e inundações estão a teus pés. A mulher também é exaltada e pode fazer 

tremer as cidades. Dê um passo à frente, para que ela esfrie teu coração por mim. 

74. nam-ĝu10 dsuen lugal-an-ne2 

75. an-ra dug4-mu-na-ab an-ne2 ḫa-ma-du8-e 

76. a-da-lam an-ra ba-an-na-ab-be2-en an-ne2 mu-e-du8-e 

77. nam lugal-an-ne2 munus-e ba-ab-kar-re 

78. kur a-ma-ru ĝiri3-ni-še3 i3-nu2 

 
22 Templo. Morada da sacerdotisa. 
23 Lugalanemundu ou Lugalane foi um rei de Adabe, na Suméria. 
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79. munus-bi in-ga-maḫ iri mu-un-da-ab-tuku4-e 

80. gub-ba šag4-ga-na ḫa-ma-sed-de3 

81-90. En-hedu-ana, recitará uma oração para ti. Para ti, santa Inanna, vou dar vazão às minhas 

lágrimas como uma cerveja doce! Direi a ela "Tua decisão!" (alguns mss. têm em vez disso: 

"Saudações!") Não fique ansioso com o Acimbabbar24. Em conexão com os ritos de purificação 

do sagrado Am, Lugal-ane alterou tudo dele, e despojou Am do E-ana25. Ele não temia a maior 

divindade. Ele transformou aquele templo, cujas atrações eram inesgotáveis, cuja beleza era 

infinita, em um templo destruído. Enquanto ele entrava antes de mim como se fosse um 

parceiro, ele realmente se aproximou por inveja. 

81. en-ḫe2-du7-an-na-me-en a-ra-zu ga-mu-ra-ab-dug4 

82. er2-ĝa2 kaš dug3-ga-gin7 

83. kug dinana-ra šu ga-mu-ni-ri-bar {di-zu} {(some mss. have instead:) silim-ma} ga-mu-

ra-ab-dug4 

84. daš-im2-babbar na-an-kuš2-u3-de3-en 

85. šu-luḫ an kug-ga-ke4 niĝ2-nam-ma-ni in-kur2 

86. an-da e2-an-na ḫa-ba-da-an-kar 

87. diĝir lu2 gu-la-ta ni2 ba-ra-ba-da-te 

88. e2-bi la-la-bi ba-ra-mu-un-gi4 ḫi-li-bi ba-ra-mu-un-til 

89. e2-bi e2 ḫul-a ḫu-mu-un-di-ni-in-kur9 

90. tab mu-ši-in-kur9-ra-ni ninim-ma-ni ḫu-mu-un-te 

91-108. Minha boa vaca selvagem divina, expulse o homem, capture o homem! No lugar do 

encorajamento divino, qual é a minha posição agora? Que extradite a terra que é um rebelde 

malévolo contra sua Nanna! Que um destrua essa cidade! Que Enlil o amaldiçoe! Que seu filho 

melancólico não seja aplacado por sua mãe! Senhora, com os lamentos iniciados, que o seu 

navio da lamentação seja abandonado em território hostil. Devo morrer por causa de minhas 

canções sagradas? Meu Nanna não prestou atenção em mim (1 ms. Em vez disso: não decidiu 

meu caso). Ele me destruiu totalmente em território renegado. Certamente Acimbabbar não 

 
24 Suen-Acimbabbar, deus da lua. 
25 Casa do céu.Templo. 
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pronunciou um veredicto sobre mim. O que me importa se ele o pronunciou? O que me importa 

se ele não o pronunciou? Ele ficou lá em triunfo e me expulsou do templo. Ele me fez voar 

como uma andorinha da janela. Esgotei minha força vital. Ele me fez caminhar por entre os 

arbustos espinhosos das montanhas. Ele me despojou da coroa legítima (1 ms. Tem em vez: 

vestimenta) de alta sacerdotisa. Ele me deu uma faca e uma adaga, dizendo para mim "Estes 

são enfeites apropriados para você". 

91. dsumun2-zid-ĝu10 lu2 ḫu-mu-sar-re-en lu2 ḫe2-em-mi-dab5-be2-en 

92. ki zi-šag4-ĝal2-la-ka ĝe26-e a-na-me-en 

93. ki-bal ḫul gig dnanna-za-ke4-eš an-ne2 ḫa-ba-ab-šum2-mu 

94. iri-bi an-ne2 ḫa-ba-ra-an-si-il-le 

95. den-lil2-le nam ḫa-ba-da-an-kud-de3 

96. dumu er2 pad3-da-bi ama-ni na-an-sed4-e 

97. nin a-nir ki ĝar-ra 

98. ĝišma2 a-nir-ra-zu ki kur2-ra ḫe2-bi2-ib-taka4 

99. šir3 kug-ĝa2-ke4-eš i3-ug5-ge-de3-en 

100. ĝe26-e dnanna-ĝu10 { en3-ĝu10 ba-ra-an-tar } {(1 ms. has instead:) / di\-[ĝu10 ba]-ra-
bi2-in-kud } 

101. ki-lul-la ḫe2-eb-gul-gul-en 

102. daš-im2-babbar-e di-ĝu10 ba-ra-bi2-in-dug4 

103. bi-in-dug4 nam-ĝu10 li-bi2-in-dug4 nam-ĝu10 

104. u3-ma gub-gub-ba e2-ta ba-ra-an-e3-en 

105. simmušen-gin7 ab-ta ba-ra-an-dal-en zi-ĝu10 im-mi-gu7 

106. ĝiškiši16 kur-ra-ke4 bi2-in-du-e-en 

107. {aga} {(1 ms. has instead:) tug2} zid nam-en-na mu-da-an-kar 

108. ĝiri2 ba-da-ra ma-an-šum2 a-ra-ab-du7 ma-an-dug4 

 

109-121. Muito preciosa senhora, amada por Am, seu santo Coração é grande; que seja 

amenizado em meu nome! Amada esposa de Ucumgal-ana26, tu és a grande senhora do 

horizonte e zênite dos céus. Os Anuna se submeteram a ti. Desde o nascimento tu foste a rainha 

júnior: quão suprema tu és agora sobre os Anuna, os grandes deuses! Os Anuna beijam o chão 

com os lábios diante de ti. Mas meu próprio julgamento ainda não está concluído, embora um 

 
26 Dumuzi, esposo de Inanna. 
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veredicto hostil me envolva como se fosse meu próprio veredicto. Não estendi minhas mãos 

para o canteiro de flores (1 ms. Em vez disso: meu). Não revelei os pronunciamentos de Ningal 

a ninguém. Minha amada de Am, que seu coração se acalme comigo, a brilhante sacerdotisa de 

Nanna! 

109. nin kal-kal-la an-ne2 ki aĝ2 

110. šag4 kug-zu maḫ-a ki-bi ḫa-ma-gi4-gi4 

111. nitalam ki aĝ2 dušumgal-an-na-ka 

112. an-ur2 an-pa nin gal-bi-me-en 

113. da-nun-na-ke4-ne gu2 ĝiš ma-ra-an-ĝar-re-eš 

114. u3-tud-da-ta nin ban3-da-me-en 

115. da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne a-gin7 ba-e-ne-dirig-ga 

116. da-nun-na-ke4-ne nundum-nundum-bi-ta ki su-ub ma-ra-ak-ke4-ne 

117. di ni2-ĝa2 nu-mu-un-til di kur2 di-ĝu10-gin7 igi-ĝa2 mu-un-niĝin2 

118. ĝiš-nu2 {gi-rin-na} {(1 ms. has instead:) gi-rin-ĝa2} šu nu-um-mi-la2 

119. inim dug4-ga dnin-gal lu2-ra nu-mu-na-bur2 

120. en dadag-ga dnanna-me-en 

121. nin ki aĝ2 an-na-ĝu10 šag4-zu ḫa-ma-sed-de3 

122-138 Deve ser conhecido! Deve ser conhecido! Nanna ainda não se manifestou! Ele disse: 

"Ele é seu!" Saiba que tu és tão elevada quanto o céu! Saiba que tu és larga como a terra! Saiba 

que tu destróis as terras rebeldes! Saiba que tu ruges nas terras estrangeiras! Saiba que tu 

esmagas cabeças! Saiba que tu devoras cadáveres como um cão! Fique sabendo que teu olhar é 

terrível! Saiba que ergue o teu terrível olhar! Saiba que tu tens olhos brilhantes! Saiba que tu és 

inabalável e inflexível! Saiba que tu sempre estarás triunfante! Que Nanna ainda não falou, e 

que ele disse "Ele é seu!" a tornou maior, minha senhora; tu te tornaste a maior! Minha amada 

por Am, contarei todas as suas fúrias (1 ms. Em vez disso: estrados)! Eu amontoei as brasas no 
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incensário e preparei os ritos de purificação. O santuário Ecdam-kug27 espera por você. Não 

poderia teu coração ser apaziguado comigo? 

122. ḫe2-zu ḫe2-zu-am3 dnanna li-bi2-in-dug4-ga za-a-kam bi2-in-dug4-ga 

123. an-gin7 maḫ-a-za ḫe2-zu-am3 

124. ki-gin7 daĝal-la-za ḫe2-zu-am3 

125. ki-bal gul-gul-lu-za ḫe2-zu-am3 

126. kur-ra gu3 de2-e-za ḫe2-zu-am3 

127. saĝ ĝiš ra-ra-za ḫe2-zu-am3 

128. ur-gin7 ad6 gu7-u3-za ḫe2-zu-am3 

129. igi ḫuš-a-za ḫe2-zu-am3 

130. igi ḫuš-bi il2-il2-i-za ḫe2-zu-am3 

131. igi gun3-gun3-na-za ḫe2-zu-am3 

132. uru16-na nu-še-ga-za ḫe2-zu-am3 

133. u3-ma gub-gub-bu-za ḫe2-zu-am3 

134. dnanna li-bi2-in-dug4-ga za-a-kam bi2-in-dug4-ga 

135. nin-ĝu10 ib2-gu-ul-en i3-maḫ-en 

136. nin ki aĝ2 an-na-ĝu10 {mir-mir-za} {(1 ms. has instead:) barag-barag-/za\} ga-am3-

dug4 

137. ne-mur mu-dub šu-luḫ si bi2-sa2 

138. e2-eš2-dam-kug ma-ra-ĝal2 šag4-zu na-ma-sed-de3 

139-143 Visto que estava cheia, muito cheia para mim, grande exaltada senhora, eu recitei esta 

canção para ti. Que um cantor repita para ti ao meio-dia o que foi recitado para ti na calada da 

noite: "Por causa de tua esposa cativa, por causa de teu filho cativo, tua raiva aumentou, teu 

coração não se acalmou." 

 
27 Em Jirsu, antiga cidade suméria. 
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139. im-ma-si im-ma-dirig-ga-ta nin UN-gal ma-ra-dug4 

140. niĝ2 ĝi6 u3-na ma-ra-an-dug4-ga-am3 

141. gala-e an-bar7-ka šu ḫu-mu-ra-ab-gi4-gi4 

142. dam dab5-ba-za-ke4-eš dumu dab5-ba-za-ke4-eš 

143. ib2-ba-zu ib2-gu-ul šag4-zu nu-te-en-te-en 

144-154 A senhora poderosa, respeitada na reunião de governantes, aceitou as suas ofertas. O 

coração sagrado de Innana foi aplacado. A luz era doce para ela, o deleite se estendia sobre ela, 

ela estava cheia da mais bela beleza. Como a luz da lua nascente, ela exalava deleite. Nanna 

saiu para olhá-la adequadamente, e sua mãe, Ningal, a abençoou. Os batentes da porta a 

cumprimentaram. O discurso de todos à amante é exaltado. Louvado seja a destruidora de terras 

estrangeiras, dotada de poderes divinos por Am a minha senhora, envolta em beleza, a Inanna! 

144. nin gu2-tuku nir-ĝal2 gu2-en-na-ke4 

145. sizkur2-ra-na šu ba-an-ši-in-ti 

146. šag4 kug dinana ki-bi ba-an-na-ab-gi4 

147. ud ba-an-na-dug3 la-la ba-an-sud-sud ḫi-li ma-az ba-an-du8-du8 

148. iti6 e3-a-gin7 la-la ba-an-guru3 

149. dnanna u6 zid-de3-eš mu-un-e3 

150. ama-ni dnin-gal-am3 šudu3 mu-na-an-ša4 

151. ĝiš-kan4-na-ke4 silim-ma mu-na-ab-be2 

152. nu-gig-ra dug4-ga-ni maḫ-am3 

153. kur gul-gul an-da me ba-a 

154. nin-ĝu10 ḫi-li gu2 e3 dinana za3-mi2 

Nas linhas iniciais de Exaltação a Inanna (1-12), os aspectos enumerados desta deusa foram os 

seus atributos celestiais, a sua proximidade e respeito pelo ofício sacerdotal, a deusa como 

portadora dos Poderes Divinos, a grande destruidora representada pelas forças da natureza e 

pela capacidade de envenenar as terras estrangeiras.  



32 
 

Os aspectos celestiais e divinos representados em seu epíteto de Senhora dos céus, como a “luz 

resplandecente” trazem a conotação do lugar divino de prestígio da deusa. Inanna é a senhora 

dos céus pois carrega e domina os Poderes Divinos, logo tem uma função essencial dentro do 

mito, ao governar tanto a ordem do cosmos quanto da vida terrena. Os ME (Poderes Divinos), 

já elucidados nesta pesquisa, tem, para os mesopotâmicos, a função de manter o mundo em 

funcionamento, trazendo em si as polaridades da existência, as habilidades do cotidiano, tudo 

aquilo que cria e causa a destruição, atuando entre os mundos divino e humano, fazendo com 

que estes tenham certo nível de influência um ao outro. Segundo Hallo (1968), os ME’s dizem 

respeito a atributos divinos e, neste hino, Inanna é exaltada por reconhecê-los e os portar sob 

seus domínios. Isto é demonstrado por Enheduanna no hino quando a deusa suspende, reúne e 

aperta os Poderes Divinos contra o seu peito, ou seja, os poderes são seus.  

A relação entre o sacerdócio de Enheduanna e a apreciação de Inanna a este ofício é colocada 

quando a sacerdotisa a cita como a “Senhora do céu, com as grandes jóias peitorais, que adora 

o bom cocar adequado ao ofício de sacerdotisa, que se apoderou de todos os sete poderes 

divinos!”. O bom cocar, Aga em sumério, significa diadema, coroa (de realeza legitima), isto 

demonstra que Enheduanna vem de uma linhagem real e exercia bem o seu ofício de 

sacerdotisa, logo ela se autointitula aceita por Inanna, aprovada em seu trabalho religioso no 

templo.  

Referentes as joias peitorais que Inanna é descrita utilizando (linhas 3-4) foi preciso buscar 

referencias arqueológicas para compreender as representações deste artefato. Foram 

encontradas evidências na escavação liderada por Leonard Woolley entre os anos de 1920-1930 

no Iraque, onde foram localizadas as Tumbas Reais de Ur. Dentre os objetos descobertos na 

expedição estão as joias da Rainha Puabi (ca. 2500 BCE). Ao lado dos restos mortais da rainha 

foi encontrado um acessório composto por pequenas contas de lápis-lazúli (uma rocha 

metamórfica de cor azul, atribuída a Inanna) e pingentes de ouro com formas de plantas, 

animais, vegetais e pequenas rosas e fios retorcidos. Sobre este objeto, conhecido como Queen 

Puabi’s diadems, foram formuladas muitas discussões sobre como a rainha o utilizava ou se era 

provavelmente uma oferenda aos deuses.   

Embora nunca saibamos por que essa montagem extravagante foi colocada perto de 
Puabi, uma forte sugestão é que ele foi destinado a ser um presente para os deuses no 
submundo. Este é um cenário provável, já que oferecer joias aos deuses fazia parte de 
um antigo ritual sumério que visava fornecer acesso ao submundo. (DEMIRDAG, 
2018) 
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O ponto em comum entre a joia e Inanna foram os pingentes que, segundo Miller (2013)28, são 

símbolos que a representam juntamente ao seu cônjuge Dumuzi, trazendo um aspecto de 

fertilidade. Maçãs e tâmaras, segundo a autora, representam este aspecto fértil de Inanna, 

enquanto os animais trazem representações de Dumuzi, como pastor e consorte. A 

representação dessas joias então pode dar a conotação do poder relacionado a fertilidade trazido 

pela deusa, quando esta, com seu consorte, abençoa as terras de seus protegidos. Logo o sentido 

da deusa portar estas joias pode dar a conotação da deusa como representação de aspectos 

ligados a fertilidade.  

Entretanto certos problemas de traduções se fazem presentes em duas versões das traduções do 

hino, a tradução encontrada no ETCSL e outra trazida por William W. Hallo em seu livro The 

Exaltation of Inanna (1968). A tradução presente no ETCSL, na linha 3 do hino, foi traduzida 

como “Senhora do céu, com as grandes jóias peitorais”, já a versão contida no livro do Hallo é 

traduzida da seguinte forma “Hierodula de Am, e de todos os grandes ornamentos”. Na 

transliteração do hino encontrada versão do Hallo é possível ler “nu-gig-na-na suh-kešda gal-

gal-la”. Já a versão do ETCSL a transliteração está da seguinte forma “nu-gig an-na suḫ-gir 

gal-gal-la”. Para compreender o sentido de ambas as traduções a atenção foi voltada a palavra 

nu-gig presente nas duas transliterações utilizadas e que em sumério significa “prostituta do 

templo, hierodula”. Logo, se as duas palavras estão presentes em ambas as versões utilizadas e 

o seu significado em sumério apresentado, a versão do Hallo traz mais consistência e 

aproximação aos escritos originais do hino. Entretanto as duas leituras serão mantidas a cargo 

de discussões sobre o hino e suas contradições interpretativas. Assim, enquanto uma versão 

escolhe colocar os atributos de Inanna de senhora dos céus e suas representações de fertilidade, 

a outra suscita uma discussão sobre a prostituição sagrada sua relação com Am e com essas 

práticas. A veracidade acerca da existência de uma prostituição sagrada na Mesopotâmia ainda 

gera muita discussão entre pesquisadores, já que se dividem naqueles que não acreditam em sua 

existência e aqueles que acreditam que existiu. Mas aqui os esforços serão direcionados a 

compreender esta representação de Inanna como hierodula. 

Um dos epítetos de Inanna era nu-gig an-na e os assiriologistas quase sempre 
traduziram esse nome como "hierodula" ou "prostituta" de 'Am’. Annette Zgoll 
examinou o uso da palavra suméria nu-gig e concluiu que é bastante injustificado 
traduzir o termo desta forma. Ela aponta que o epíteto foi usado com a intenção de 
chamar a atenção para a posição elevada de Inanna como amante do céu, quando ela 
não só afirmou sua influência no céu, mas na terra e no submundo também. 
(BROEKEMA, 2013) 

 
28  Miller, Naomi F. "Symbols of fertility and abundance in the Royal Cemetery at Ur, Iraq." American Journal of 
Archaeology 117.1 (2013): 127-133. 
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Segundo a citação anterior os termos utilizados em ambas as traduções citadas neste capítulo 

podem ser referidas ao status de Inanna como rainha dos céus. As Ištaritu29 atuavam como 

sacerdotisas nos templos da deusa e forneciam serviços aos que visitavam o templo. A Ištaritu, 

divide o título de nu.gig, que é usado para designar algumas divindades femininas, como 

Ninmah, Ninisina e Inanna, cuja tradução variou no tempo, recebendo diversas interpretações 

como hierodula, prostituta de culto, útero interditado.30 Entretanto é complexo tratar com 

certeza o papel dessas sacerdotisas, já que as fontes apontam direcionamentos variados a esta 

função, como prostituta de culto e até mesmo com a função de amamentar os príncipes levados 

ao templo, sobre essa função é importante salientar que Inanna não possui características de 

uma deusa mãe que gera, contudo, segundo Caramelo (2003) ela é a mãe que cria, um exemplo 

é o hino de Assurbanipal dedicado as Ishtares de Arbela e Ninive. Logo, as suas representações 

como a nu-gig podem ter uma relação estreita com este culto mais feminino, assim a deusa 

como nu-gig de Am traz conotações da dedicação de Inanna a ao deus supremo, tendo conexão 

direta com ele. Ela poderia ser então a preferida, a abençoada pelo deus dos céus. Assim, a 

deusa é a Senhora dos céus e ocupa conscientemente este espaço divino.  

Ainda nas linhas iniciais do hino, a deusa é comparada a Ickur, o deus sumério do trovão. Inanna 

sendo representada por Ickur, tem sua voz representada pelo som da tempestade e dos trovões, 

que assustam e afugentam. E sendo representada aqui também como o “dragão que deposita 

veneno nas terras estrangeiras” alude aos domínios das polaridades dos ME. A deusa como 

detentora destes poderes e como uma potência que cria e destrói é capaz de tornar infértil a terra 

que desejar. Se pode perceber então o porquê de acádios e sumérios a colocarem em um patamar 

tão alto, a deusa poderia trazer prosperidade ao seu povo. Aqui percebe-se o caráter de deusa 

amorosa aliado ao seu aspecto guerreira. Ela é aquela que prospera o seu povo e os livra de seus 

inimigos. 

Nas linhas seguintes (13-19) os Poderes Divinos sob o comando de Inanna são novamente 

citados, assim se pode perceber que toda a estrutura do hino está ligada a estes domínios da 

divindade. Dessa estrutura é possível traçar como os acadianos e sumerianos percebiam os ME 

em toda a esfera da existência, Enheduanna demonstra isso ao citar estes poderes ao longo de 

todo o hino, já que “uma vez que os ME ocupam o presente hino tão proeminentemente, tanto 

em seu início quanto na conclusão, é um indicativo de que eles formam um dos, se não o 

 
29 Aquela que pertence a Ishtar, sacerdotisa.  
30 POPA, Elena. Agency of Women in Mesopotamian Religion of the Second Millennium BC. University of Zurich 
/ University of Bucharest, Faculty of Theology, 2016, p. 75. 
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principal, interesse da composição.”31 E essa preocupação estava, aparentemente, ligada a 

exaltar e invocar o poder de Inanna. Poder este denominado ao nomeá-la como aquela que “faz 

chover fogo sobre a terra” e “que monta uma besta”. A deusa é caracterizada como uma 

divindade terrível que destrói terras e cidades; montada em uma besta, vaga tanto pela terra 

quanto pelos céus. 

As linhas 20-41 já começam a sair de um aspecto mais representativo para narrar uma imagem 

ligada a fúria da divindade e a um cenário trágico de batalha. Relativo ao aspecto destruidor da 

deusa a imagem da deusa como aquela que “os dentes podem esmagar a pederneira” ressalta 

sua força física e imparável em um ambiente de batalha, onde “tudo é abatido” diante de Inanna. 

E sua fúria é exaustivamente descrita por Enheduanna, hora tentando acalmar o coração da 

deusa e em outros momentos clamando por ela em sua defesa, e esta fúria, segundo o hino 

afugentou até os grandes deuses Anuna, representando o temperamento poderoso de Inanna, 

destruindo tudo aquilo que cruza o seu caminho.  

Essa divindade, no hino, é continuamente descrita como incansável ao proteger e expandir os 

seus domínios. Quando citada como a “Senhora suprema sobre as terras estrangeiras” traz 

semelhanças com Sargão de Acade, rei que se tornou o seu consorte. Essas semelhanças se dão 

pelo caráter de Sargão ter sido um grande líder militar que expandiu seu governo por uma parte 

considerável das cidades mesopotâmicas e segundo Bertman (2005), Sargão se autointitulava o 

“Senhor dos Quatro Cantos da Terra” e se vangloriava por deixar a cidade de seus inimigos em 

ruínas. 

Enheduanna narra uma situação caótica e de puro lamento diante da destruição apresentada (42-

59) e volta-se novamente a exaltação das qualidades de Inanna (60-65) apelando diretamente 

ao coração da divindade, e é perceptível a tentativa da divindade em aplacar o humor furioso 

dela quando apela “De coração sincero, boa mulher com um coração radiante, vou enumerar 

teus poderes divinos”.  

Nas linhas 66-108 do hino, Enheduanna volta o seu clamor a Inanna, agora para interceder em 

seu favor. A situação descrita demonstra o templo onde praticava seu ofício como um lugar 

estranho a ela onde “as oferendas fúnebres foram (1 ms. em vez disso, minha refeição ritual foi) 

trazidas, como se eu nunca tivesse vivido lá.” Enheduanna havia sido expulsa do templo pelo 

 
31 HALLO, William W., and Johannes Jacobus Adrianus van Dijk. "The exaltation of Inanna." Yale Near Eastern 
Researches (1968), p. 49.  
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governante da cidade Lugal-ane e nestas linhas clama ao seu consorte divino, Nanna, mas o 

chamando por Suen, e pede que ele conte a Am o que aconteceu a ela, buscando uma 

intervenção divina e avisando que “A mulher vai tirar o destino de Lugal-ane;”. A mulher aqui 

é Inanna. A sacerdotisa então dá a entender que a deusa está a seu favor, enquanto Nanna 

permitiu a sua expulsão. Este trecho do hino é carregado por lamentos e pedidos de Enheduanna 

para que Lugal-ane seja expulso do templo e ela possa voltar ao seu sacerdócio. A sacerdotisa 

se sente abandonada pelo seu consorte divino e as representações utilizada por Enheduanna 

traduzem o seu esgotamento quando ela enfatiza que esgotou sua força vital e caminhou por 

entre os arbustos espinhosos da montanha. No trecho em que cita ter sido despojada da coroa 

legitima, lembra-se do Aga, a coroa que ditava o seu direito real e seu ofício no templo de 

Nanna. Lugal-ane a expulsou e lhe deu uma faca e uma adaga dizendo “Estes são enfeites 

apropriados para você”. A adaga neste contexto era geralmente utilizada por soldados em 

guarda, para ataque e defesa. Segundo Bertman32, a adaga era uma das armas frequentemente 

utilizadas pelos soldados e seus vestígios arqueológicos apontam que estas adagas foram 

encontradas nas tumbas de comandantes militares. Logo, a representação da adaga dentro do 

contexto de Enheduanna, elucida que ela já não estava mais em seu ofício de sacerdotisa e agora 

deveria defender-se por si mesma. Pode-se colocar também a perda de seu espaço entre a 

realeza.  

Exaltação a Inanna é um hino que, para além de narrar a expulsão que recaiu sobre 

Enheduanna, trata com clareza como esta deusa representava parte importante e essencial dos 

conflitos que ocorriam no mundo dos deuses e no mundo dos humanos, já que a sacerdotisa 

concentra todos os seus esforços em invocar o poder e influência de Inanna entre os deuses para 

trazer novamente a ordem cósmica. O seu poder, segundo as representações apresentadas, se 

torna maior até mesmo que o de seu pai, o deus Nanna. O hino coloca Inanna em uma posição 

onde qualquer conflito pode por ela ser resolvido e qualquer inimigo abatido, e até mesmo os 

deuses mais antigos curvam-se aos seus pés.  

A Inanna que aparece ao fim do hino (144-154) já é uma deusa com o coração calmo e envolta 

em beleza. Enheduanna saúda os poderes e virtudes da deusa, em um contexto agora que 

apresenta ordem e tranquilidade em seus símbolos. A sacerdotisa parece ter voltado ao seu 

ofício no templo de Ur e as batalhas cessado, já que a divindade guerreira agora é representada 

como a deusa que exala deleite. Este hino carrega representações que se unem para caracterizar 

 
32 Bertman, Stephen. Handbook to life in ancient Mesopotamia. Oxford University Press, 2005, p. 35. 
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o temperamento da deusa da guerra como inigualável a qualquer outra divindade dentro do mito 

acádio-sumeriano e colocam em posição essencial tanto na intervenção entre os deuses, quanto 

no campo de batalha. Exaltação a Inanna é um hino intenso que traça a imagem de Inanna 

ligando seus inúmeros domínios e vontades a vida social.  

 

2.2 INANNA E EBIH   

 

1-6. Deusa dos temíveis poderes divinos, vestida de terror, cavalgando os grandes poderes 

divinos, Inana, aperfeiçoada pela sagrada arma a-an-kar, encharcada de sangue, correndo em 

grandes batalhas, com o escudo apoiado no chão (?), coberto por tempestade e inundação, 

grande senhora Inana, sabendo bem como planejar conflitos, você destrói terras poderosas com 

flecha e força e domina terras. 

1. in-nin me ḫuš-a ni2 gur3-ru me gal-la u5-a  

2. dinana a2-an-kar2 kug šu du7 mud-bi gu2 e3 

3. me3 gal-gal-la ḫub2 dar ak kušgur21ur3-bi ki us2-sa 

4. ud mar-uru5-a šu tag dug4-ga 

5. nin gal dinana šen-šen-na sa2 sig10-sig10-ge5 gal-zu 

6. kur gul-gul ti a2-ta i-ni-in-ug7 kur-re a2 ba-e-šum2 

 

7-9. No céu e na terra você ruge como um leão e devasta as pessoas. Como um enorme touro 

selvagem, você triunfa sobre terras hostis. Como um leão temível, você apazigua os 

insubordinados e insubmissos com o seu fel. 

7. piriĝ-gin7 an ki-a šeg11 i-ni-in-gi4 uĝ3-e su i3-ni-in-sag3 

8. am gal-gin7 kur gu2-erim2-ĝal2-la u3-na ba-gub-be2-en 

9. piriĝ ḫuš-gin7 uru16-na nu-še-ga ze2-za bi2-ib2-te-en-te-em 

10-22. Minha senhora, ao adquirir a estatura do céu, donzela Inanna , ao se tornar tão magnífico 

quanto a terra, ao surgir como o rei Utu e estender os braços, ao caminhar no céu e ostentar um 

terror terrível, ao vestir luz do dia e brilho na terra, em sua caminhada nas cordilheiras e 

trazendo raios radiantes, em seu banho nas plantas girinas das montanhas (na luz), em seu 

nascimento da montanha brilhante, a montanha, o lugar sagrado, em seu …, em você ser forte 

com a maça como um lorde alegre, como um (?) senhor entusiasta, em sua exultação em tal 
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batalha como uma arma destrutiva, as pessoas de cabeça negra cantam e todas as terras cantam 

sua música docemente. 

10. nin-ĝu10 an-gin7 buluĝ3-ĝa2-za 

11. ki-sikil dinana ki-gin7 maḫ-a-za 

12. dutu lugal-gin7 e3-a-za a2 daĝal sud-sud-za 

13. an-na du-a-za ni2 ḫuš gur3-ru-za 

14. ki-a ud še-er-zid gur3-ru-za 

15. ḫur-saĝ-ĝa2 ĝen-na sa za-gin3 e3-a-za 

16. kur gi-rin-na a tu5-a-za 

17. kur šuba2 kur ki sikil u3-tu-ud-da-za 

18. za-gin3 ur5-gin7 ni2-ba dur2-dur2-ra-za 

19. en ul en šar2-gin7 šita2 gur4-gur4-ra-za 

20. me3-ba ĝištukul ur3-ra-gin7 saĝ gur4-gur4-re-za 

21. saĝ gig2-ga šir3-re-eš bi2-ib-ra 

22. kur-kur-re i-lu-lam-ma-bi dug3-ge-eš im-mi-ib2-be2 

23-24. Eu devo louvar a senhora da batalha, a grande filha de Suen, a donzela Inanna. 

23. nin me3 dumu gal dsuen-na 

24. ki-sikil dinana me-teš2-e ga-i-i 

25-32. (Inanna anunciou:) "Quando eu, a deusa, estava andando no céu, andando na terra, 

quando eu, Inanna , estava andando no céu, andando na terra, quando eu estava andando 

em Elam e Subir , quando Eu estava caminhando pelas montanhas Lulubi , quando me virei 

para o centro das montanhas, enquanto eu, a deusa, me aproximava da montanha ela não me 

mostrava nenhum respeito, como eu, Inanna , me aproximava da montanha ela não me mostrava 

nenhum respeito, pois eu aproximou-se da cordilheira de Ebiḫ, mas não me mostrou nenhum 

respeito." 

25. in-nin-me-en an niĝin2-na-ĝu10-ne ki niĝin2-na-ĝu10-ne 

26. dinana-me-en an niĝin2-na-ĝu10-ne ki niĝin2-na-ĝu10-ne 

27. elamki su-bir4ki-a niĝin2-na-ĝu10-ne 

28. kur lu5-lu5-bi-a niĝin2-na-ĝu10-ne 

29. kur-šag4-ga du7-du7-da-ĝu10-ne 



39 
 

30. in-nin9-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak 

31. dinana-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak 

32. ḫur-saĝ ebiḫki-ke4 te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak 

33-36. "Já que eles não agiram de maneira apropriada por iniciativa própria, já que não 

colocaram seus narizes no chão por mim, uma vez que não esfregaram seus lábios na poeira por 

mim, eu vou encher minha mão com a alta cordilheira e deixar aprender medo de mim." 

33. ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7 

34. giri17-bi ki-še3 na-ma-ra-ab-te-a-gin7 

35. nundum saḫar-ra na-ma-ni-ib-ur3-ra-gin7 

36. ḫur-saĝ zig3 šu-ĝu10 ga-am3-mi-ib-si ni2-ĝu10 ga-mi-/ib\-zu 

37-40. "Contra seus magníficos lados colocarei magníficos aríetes, contra seus pequenos aríetes 

colocarei pequenos aríetes. Devo atacá-lo e começar o 'jogo' da sagrada Inana. Na serra 

começarei batalhas e prepararei conflitos." 

37. a2 maḫ-bi-še3 gud maḫ ga-ba-ši-gub 

38. a2 tur-bi-še3 gud tur ga-ba-ši-gub 

39. ḫub2 ga-mu-un-šu2 ešemen dinana kug ga-mu-ni-in-sar 

40. ḫur-saĝ-ĝa2 me3 ga-ba-ab-de6 šen-šen si ga-ba-ab-sa2 

 

41-44. "Vou preparar flechas na aljava.33 Vou... pedras de funda com a corda. Vou começar a 

polir minha lança. Vou preparar o bastão e o escudo." 

41. ti mar-uru5-a si ga-ba-ab-sa2 

42. a2-sag3 ebiḫ2-gin7 ga-ba-ab-sur-sur 

43. ĝiš-gid2-da niĝ2-su-ub ga-ba-ab-ak 

44. ĝišilar kušgur21ur3 si ga-na-ab-sa2-sa2 

 

45-48.  "Vou colocar fogo em suas densas florestas. Vou levar um machado para sua maldade. 

Vou fazer Gibil,34 o purificador, fazer seu trabalho em seus cursos de água. Vou espalhar esse 

terror pela inacessível cordilheira de Aratta." 

 
33 Equipamento utilizado para carregar flechas.  
34 Deus sumeriano do fogo. 
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45. ĝištir us2-sa-bi-še3 izi ga-am3-sag3 

46. ḫul-du-bi-še3 urudḫa-zi-in ga-ba-ši-gub 

47. a-niĝin2-ba dgibil6 lu2 sikil-la kiĝ2? ga-ba-an-du3-du3 

48. ḫur-saĝ arattaki šu nu-teĝ3-ĝe26 ni2-bi ga-ba-ni-ib2-sud 

 

49-52. "Como uma cidade que Am amaldiçoou, que nunca seja restaurada. Como uma cidade 

para a qual Enlil franziu a testa, que nunca mais erga o pescoço. Que a montanha observe (?) 

minha conduta. Que Ebiḫ me dê honra e elogie a mim." 

49. iri an-ne2 nam ba-an-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4 

50. den-lil2-le saĝ-ki gid2-da-gin7 gu2-bi na-an-zi-zi 

51. kur-re in-di3-ĝu10 ḫe2-kur-ku 

52. ebiḫki-e ka tar-ĝu10 ḫe2-si-il-le me-teš2 ḫu-mu-i-i 

53-58. Inana, a filha de Suen, vestiu a vestimenta da realeza e se cingiu de alegria. Ela enfeitou 

a testa com terror e brilho assustador. Ela arrumou rosetas cornalina ao redor de sua garganta 

sagrada. Ela brandiu a arma šita de sete cabeças vigorosamente à sua direita e colocou tiras de 

lápis-lazúli em seus pés. 

53. dinana dumu dsuen-na-ke4 

54. tug2pala3-a ba-an-mur10 ul gu2 ba-an-e3 

55. ni2 me-lem4 ḫuš-a saĝ-ki-na še-er-ka-an ba-ni-in-dug4 

56. zi-pa-aĝ2 kug-ga-na na4gug gi-rin-na si ba-ni-in-sa2-sa2 

57. šita saĝ 7-e zid-da-na nam-šul ba-ni-in-ak 

58. dur na4za-gin3-na ĝiri3-ni bi2-in-de6 

 

59-61. Ao anoitecer, ela saiu regiamente e parou na rua no Portão das Maravilhas. Ela fez uma 

oferta a Am e dirigiu uma oração a ele. 

59. an-usan-na nir mi-ni-ib-e3 

60. kan4 u6 di sila-ba bi2-in-gub 

61. an-ra ne-saĝ mu-un-na-an-gub sizkur mu-na-ab-be2 
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62-64. Am, encantado com Inanna, deu um passo à frente e ocupou seu lugar. Ele ocupou o 

assento de honra do céu. 

62. an dinana-da ḫul2-la-e 

63. mu-un-gid2 ki-na ba-e-tuš 

64. zag gal an-na-ka ba-e-si 

 

65-69.( Inanna anunciou:) "Am, meu pai, eu te saúdo! Preste atenção às minhas 

palavras. Am me tornou aterrorizante em todo o céu. Graças a você, minha palavra não tem 

rival no céu ou na terra. Nos limites do céu estão o silig arma, os antibal e mansium emblemas." 

65. an a-a-ĝu10 silim ma-ra-ab-be2-en inim-ĝu10-uš ĝeštug2-zu 

66. an-ne2 an-ba ni2-ĝu10 mi-ni-in-ri 

67. za-e-me-en inim-ĝu10 an ki-a gaba-ri la-ba-e-ni-tuku 

68. an-bar-ra ĝišsilig-ga-am3 

69. an-ti-bal ma-an-si-um 

 

70-79. "Para colocar o soco em posição e fazer o trono e as fundações firmes, para carregar o 

poder da arma šita que se curva como uma árvore de mubum , para segurar o solo com o jugo 

sêxtuplo, para estender as coxas com o jugo quádruplo, para perseguir ataques assassinos e 

campanhas militares generalizadas, para aparecer para aqueles reis no... do céu como o luar, 

para atirar a flecha do braço e cair nos campos, pomares e florestas como o dente do gafanhoto, 

para levar a grade para as terras rebeldes , para remover as fechaduras dos portões da cidade 

para que as portas fiquem abertas - Rei Am, você realmente me deu tudo isso, e …" 

70. ki-gal sig10-ge5 ĝišgu-za suḫuš gen6-na 

71. a2 nam-šita4 šu ĝa2-ĝa2 mu-bu-um-gin7 gam 

72. 6 la2-e ki ḫa-ḫa-ze2 

73. 4 la2-e ḫaš2 gid2-gid2-i 

74. kaskal gaz-e ḫar-ra-an-na zag-še3 DU 

75. lugal-bi-ir IŠ-IŠ an-na-ka iti6-gin7 e3-a 

76. ti a2-ta e3-a a-gar3-e ĝiškiri6 tir zu2 bir5-gin7 zi-zi 

77. ĝišgana2-ur3 ki-bal sig10-sig10-ge5 

78. abul-a-ba ĝišsi-ĝar gid2-de3 ĝišig-bi bi2-ib-gub-be2 
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79. an lugal šu-ĝu10 ḫe2-em-mu-e-šum2 a2 […] 

 

80-82. "Você me colocou à direita do rei para destruir as terras rebeldes: que ele, com minha 

ajuda, esmague cabeças como um falcão no sopé da montanha, Rei Am, e que eu ... seu nome 

em todo o pousar como um fio. " 

80. lugal-la zid-da-na ḫe2-ni-in-kur9 ki-bal gul-gul-lu-de3 

81. kur-ur2-ra sur2-du3mušen-gin7 saĝ ḫu-mu-da-dub2-be2 

82. an lugal mu-zu zag kalam-ma gu-gin7 ga-an-ši-BAD 

 

83-88. "Que ele destrua as terras como uma cobra em uma fenda. Que ele os faça deslizar como 

uma cobra saĝkal descendo de uma montanha. Que ele estabeleça o controle sobre a montanha, 

examine-a e saiba seu comprimento. Que ele saia na companhia sagrada de Am e conheça sua 

profundidade. Eu quero superar as outras divindades, já que as divindades Anuna têm …" 

83. kur-kur-ra muš ki-in-dar-ra-gin7 šu ḫu-mu-da-dub2-be2-eš 

84. muš-saĝ-kal kur-bi-ta ed3-da-gin7 da-ga ḫu-mu-da-an-du 

85. kur-ra a2 ḫe2-bi2-in-ĝar igi ḫe2-ni-in-bar gid2-da-bi ḫa-ba-zu 

86. ḫar-ra-an kug an-na-ka-še3 ḫe2-ni-e3 buru3-da-bi ḫa-ba-zu 

87. diĝir-re-e-ne ga-an!-ne-/dirig\-[X-(X)] 

88. dinana-me-en da-nun-na-ke4-ne u3-ba-DU 

 

89-95. "Como pode ser que a montanha não me temeu no céu e na terra, que a montanha não 

me temeu, Inanna, no céu e na terra, que a cordilheira de Ebiḫ, a montanha, não me temeu no 

céu e na terra? Porque não agiu adequadamente por sua própria iniciativa, porque não pôs o 

nariz no chão, porque não esfregou os lábios na poeira, que eu possa encher minha mão com a 

alta cordilheira e torná-la aprenda o medo de mim." 

89. a-gin7 ĝe26-e kur-re an ki-a ni2-ĝu10 la-ba-ni-ib-/ta\-a-ta 

90. dinana-me-en kur-re an ki-a ni2-ĝu10 la-ba-ni-ib-[ta]-a-ta 

91. ḫur-saĝ ebiḫki-a-ke4 kur-re an ki-a ni2-ĝu10 la-ba-ni-ib-ta-a-ta 

92. ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7 

93. giri17-bi ki-še3 na-ma-ab-te-a-gin7 

94. nundum saḫar-ra na-ma-ni-ib-ur3-ra-gin7 
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95. ḫur-saĝ zig3 šu-ĝu10 ga-am3-mi-ib-si ni2-ĝu10 ga-mi-ib-/zu\ 

 

96-99. "Contra seus magníficos lados, deixe-me colocar magníficos aríetes, contra seus 

pequenos lados, deixe-me colocar pequenos aríetes. Deixe-me atacá-lo e começar o 'jogo' da 

sagrada Inana. Na cordilheira, deixe-me estabelecer a batalha e preparar conflitos." 

96. a2 maḫ-bi-še3 gud maḫ ga-ba-ši-gub 

97. a2 tur-bi-še3 gud tur ga-ba-ši-gub 

98. UŠ ga-mu-un-šub e?-[šen dinana] kug ga-mu-ni-in-sar 

99. ḫur-saĝ-ĝa2 me3 ga-ba-laḫ5 šen-šen ga-ba-ab-sar-sar 

 

100-103. "Deixe-me preparar flechas na aljava. Deixe-me ... pedras de funda com a corda. 

Deixe-me começar a polir minha lança. Deixe-me preparar o bastão e o escudo." 

100. ti mar-uru5-am3 si ga-ba-ab-sa2 

101. a2-sag3 ebiḫ2-bi ga-ba-ab-sur-sur 

102. ĝiš-gid2-da niĝ2-su-ub ga-ba-ab-ak 

103. ĝišilar kušgur21ur3 si ga-am3-ma-ab-sa2!-sa2! 

 

104-107. "Deixe-me atear fogo em suas densas florestas. Deixe-me levar um machado para sua 

maldade. Deixe-me fazer Gibil, o purificador, fazer seu trabalho em seus cursos d'água. Deixe-

me espalhar esse terror pela inacessível cordilheira de Aratta." 

104. tir us2-sa-bi-še3 izi ga-am3-sag3 

105. ḫul-du-bi-še3 urudḫa-zi-in ga-ba-ši-gub 

106. a-niĝin2-ba dgibil6 lu2 sikil-la kiĝ2 ga-ba-an-tuku-tuku 

107. ḫur-saĝ arattaki šu nu-teĝ3-ĝe26 ni2-bi ga-ba-ni-ib2-sud 

 

108-111. "Como uma cidade que Am amaldiçoou, que nunca seja restaurada. Como uma cidade 

para a qual Enlil franziu a testa, que nunca mais erga o pescoço. Que a montanha observe (?) 

minha conduta. Que Ebiḫ me dê honra e elogie a mim." 

108. iri an-ne2 nam ba-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4 

109. den-lil2-le saĝ-ki gid2-da-gin7 gu2-bi na-an-zi-zi 
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110. kur-re in-di3-ĝu10 ḫe2-kur-<ku> 

111. ebiḫki ka tar-ĝu10 ḫe2-si-il-le me-teš2 ḫu-mu-i-i 

 

112-115. Am, o rei das divindades, respondeu-lhe: "Minha pequena exige a destruição desta 

montanha - o que ela está assumindo? Inanna exige a destruição desta montanha - o que ela está 

assumindo? Ela exige a destruição desta montanha - o que ela está assumindo?" 

112. an lugal diĝir-re-e-ne-ke4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4 

113. lu2-tur-ĝu10 kur-re al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak 

114. dinana-me-en kur-re al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak 

115. ḫur-saĝ ebiḫki al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak 

 

116-120. "Ele derramou um terror terrível nas moradas dos deuses. Ele espalhou o medo entre 

as moradas sagradas das divindades Anuna. Seu medo é terrível e pesa sobre a Terra. O 

esplendor da cordilheira é terrível e pesa sobre todas as terras. a arrogância se estende 

grandemente até o centro do céu. " 

116. ki-gub diĝir-re-e-ne-ke4 ni2 ḫuš im-da-ri-ri 

117. ki-tuš kug da-nun-na-ke4-ne su zig3 im-du8-du8 

118. ni2-bi ḫuš-a kalam-ma mu-un-ri 

119. ḫur-saĝ-ĝa2 me-lem4-bi ḫuš-a kur-kur mu-un-ri 

120. sukud-da-bi an-na šag4-bi nir mi-ni-ib-e3 

 

121-126. "As frutas ficam penduradas em seus jardins florescentes e a exuberância se espalha. 

Suas árvores magníficas, uma coroa no céu ... são uma maravilha de se ver. Em Ebiḫ ... os leões 

são abundantes sob a copa das árvores e galhos brilhantes. Isso torna selvagem carneiros e 

veados abundam livremente. São touros selvagens na relva florescente. Veados acasalam-se 

entre os ciprestes da cordilheira. " 

121. ĝiškiri6 nisig-bi gurun im-la2 giri17-zal im-du8-du8 

122. ĝiš maḫ-bi aga3 an-na IM DI u6 di-de3 ba-gub 

123. ebiḫki-a ĝiš-an-dul3 pa mul-mul-la-ba ug tab-ba mu-un-lu 

124. šeg9 lu-lim-bi ni2-ba mu-un-lu 

125. am-bi u2 lu-a mu-un-gub 
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126. taraḫ-bi ḫa-šu-ur2 ḫur-saĝ-ĝa2-ka e-ne su3-ud-bi im-me 

 

127-130. "Seu medo é terrível - você não pode passar. O brilho da cordilheira é terrível - 

donzela Inanna, você não pode se opor a ela." Assim ele falou. 

127. ni2-bi ḫuš-a nu-mu-e-da-ku4-ku4 

128. ḫur-saĝ-ĝa2 me-lem4-bi ḫuš-am3 

129. ki-sikil dinana saĝ nu-mu-e-de3-ĝa2-ĝa2 

130. ur5-gin7 ḫu-mu-na-ab-ak 

 

131-137. A patroa, em sua fúria e raiva, abriu o arsenal e empurrou o portão de lápis-lazúli. Ela 

trouxe uma batalha magnífica e convocou uma grande tempestade. Santa Inanna estendeu 

a mão para a aljava. Ela levantou uma inundação imponente com lodo maligno. Ela agitou um 

vento raivoso e maligno com cacos de cerâmica. 

131. nu-gig ib2-ba-ni lipiš bal-a-ni 

132. e2 me3-ka ĝal2 ba-an-taka4 

133. ĝišig za-gin3-na šu ba-an-us2 

134. me3 maḫ ba-ra-an-e3 ud gal ki bi2-in-us2 

135. kug dinana-ke4 mar-uru5 sa2 bi2-in-dug4 

136. mar-uru5 zig3-ga saḫar ḫul bi2-ib-zig3 

137. im-ḫul zig3-ga šika im-bar-re 

 

138-143.Minha senhora confrontou a cordilheira. Ela avançou passo a passo. Ela afiou as duas 

pontas de sua adaga. Ela agarrou o pescoço de Ebiḫ como se estivesse rasgando esparto. Ela 

pressionou os dentes da adaga em seu interior. Ela rugiu como um trovão. 

138. nin-ĝu10 ḫur-saĝ-ĝa2 ba-du7-du7 

139. ĝiri3-ni 2-a-bi mu-un-sub2 

140. ĝiri2 a2 2-a-bi u3-sar ba-an-ak 

141. ebiḫki-a gu2-bi u2numun2-bur-gin7 šu ba-an-ši-in-ti 

142. šag4-bi zu2 ĝiri2-a ba-ni-in-ra 

143. ka gal gu3-an-ne2-si-gin7 mu-un-si-il-le 
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144-151. As rochas que formavam o corpo de Ebiḫ caíram ruidosamente em seus flancos. De 

seus lados e fendas, grandes serpentes cuspiam veneno. Ela amaldiçoou suas florestas e 

amaldiçoou suas árvores. Ela matou seus carvalhos com a seca. Ela despejou fogo em seus 

flancos e fez sua fumaça densa. A deusa estabeleceu autoridade sobre a 

montanha. Santa Inanna fez o que ela desejou. 

144. ebiḫki-e na4 su ni2-ba-ke4 

145. bar-bi-a dub-dab5 ḫe2-em-mi-ib-za 

146. a2-ta ri-a-ta muš-šag4-tur3 gal-gal-la uš11 mu-un-gu2-guru5-gu2 

147. ĝištir-bi aš2 bi2-in-dug4 ĝiš-bi nam ba-an-kud 

148. ĝišal-la-nu-um-bi enmen-ba mi-ni-in-ug7 

149. bar-bi-a izi mi-ni-in-ri i-bi2-bi bi2-in-mu2 

150. in-nin-e kur-re me bi2-in-tal2 

151. kug dinana-ke4 a-la-ni-gin7 bi2-in-dim2 

 

152-159. Ela foi até a cordilheira de Ebiḫ e falou: "Cordilheira, por causa de sua elevação, por 

causa de sua altura, por sua atratividade, por causa de sua beleza, por usar uma vestimenta 

sagrada, por se estender até céu, porque tu não colocaste o teu nariz no chão, porque não 

esfregaste os teus lábios no pó, eu te matei e te fiz cair." 

152. ḫur-saĝ ebiḫki-ke4 im-ma-ĝen gu3 im-ma-de2-e 

153. ḫur-saĝ il2-la-zu-še3 sukud-da-zu-še3 

154. sag9-ga-zu-še3 sig7-ga-zu-še3 

155. tug2-ba13 kug-ga mur10-ra-zu-še3 

156. an-ne2 šu si sa2-a-zu-še3 

157. giri17 ki-še3 nu-te-a-zu-še3 

158. nundum saḫar-ra nu-ur3-ra-zu-še3 

159. mu-ug5-ge-en šag4 sig9-ga mu-un-sig10-ge-em 

 

160-165. "Como com um elefante, agarrei suas presas. Como com um grande touro selvagem, 

trouxe-o ao chão pelos seus chifres grossos. Como com um touro, forcei sua grande força ao 
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chão e o persegui selvagemente. as lágrimas são a norma em seus olhos. Coloquei lamentos em 

seu coração. Pássaros da tristeza estão construindo ninhos nestes flancos." 

160. am-si-gin7 si-za mi-ni-ib2-dab5-be2-en 

161. am gal-gin7 a2 gur4-gur4-ra-za ki mu-e-ši-ib-us2 

162. gud-gin7 a2 maḫ-zu ki ba-e-te-en ḫul-bi mu-ri-ib2-us2 

163. igi-za er2-ra si ba-ni-in-sa2 

164. šag4-za a-nir-ra ba-ni-in-ĝar 

165. bar-bi-a mušen šag4 sag3-ga-ke4 gud3 im-ma-ni-us2 

 

166-170. Pela segunda vez, regozijando-se com um terror terrível, ela falou com retidão: "Meu 

pai Enlil derramou meu grande terror sobre o centro das montanhas. No meu lado direito, ele 

colocou uma arma. No meu lado esquerdo, Am ... está colocado. Minha raiva, uma grade com 

grandes dentes, dilacerou a montanha." 

166. 2-kam-ma-še3 ni2 ḫuš na-kur-ku silim zid-de3-eš na-e 

167. a-a-ĝu10 dmu-ul-lil2-le šag4 kur-kur-ra-ka ni2 gal-ĝu10 mi-ni-in-ri 

168. a2 zid-da-ĝu10 ĝištukul mi-ni-in-ri 

169. a2 gab2-bu-ĝu10 KU7-e ri-ri-me-en 

170. mir-ĝu10 ĝišgana2-ur3 zu2 gal-gal-la in-si-il-si-il-e 

 

171-175. "Eu construí um palácio e fiz muito mais. Eu coloquei um trono no lugar e fiz sua 

fundação firme. Eu dei aos artistas do culto kurĝara35 uma adaga e um cutucão. Eu dei 

aos artistas do culto de gala36 tambores ub e lilis. transformou os artistas do culto pilipili." 

171. e2-gal mu-du3 niĝ2 dirig bi2-ak 

172. ĝišgu-za mi-ni-gub suḫuš-bi mi-ni-ge-en 

173. kur-ĝar-ra ĝiri2 ba-da-ra mu-na-šum2 

174. gala-ra kušub li-li-is3 mu-na-šum2 

175. pi-li-pi-li saĝ šu bal mu-ni-ak 

 

 
35 Pode ser compreendido como aquele quem empunhava as armas. 
36 Cantor ritualístico, sacerdote que entoa lamentações, travestido.  
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176-181. “Na minha vitória corri para a montanha. Na minha vitória corri para Ebiḫ, a 

cordilheira. Avancei como uma enchente e como a água subindo transbordei a represa. Impus 

minha vitória na montanha. vitória em Ebiḫ." 

176. kur-re u3-ma-ĝa2 saĝ ba-šum2 

177. ḫur-saĝ ebiḫki u3-ma-ĝu10 saĝ ba-ra-šum2 

178. a maḫ e3-a-gin7 u3-ba-ĝen 

179. a zig3-ga-gin7 ĝiš-keše2-ra2 ba-sur 

180. kur-ra u3-ma-ĝu10 im-ma-gub 

181. ebiḫki-e u3-ma-ĝu10 im-ma-gub 

 

182-183. Por destruir Ebiḫ, grande filha de Suen, a donzela Inanna, seja louvada. 

182. ebiḫki ḫul-a dumu gal dsuen-na 

183. ki-sikil dinana za3-mi2 

 

184. Nisaba37 seja louvado. 

184. dnisaba za3-mi2 

 

Inanna e Ebih é, certamente, um hino que narra com intensidade as várias representações na 

natureza e no mito, além de uma face grandiosamente radiante e terrível de Inanna. A deusa é 

perceptivelmente descrita em sua face de Senhora dos céus, mas voltada para a estratégia bélica 

e a violência de sua personalidade é mais evidente neste hino do que em Exaltação a Inanna.  

Neste hino, a preparação de Inanna para a batalha contra o monte Ebih é narrada por 

Enheduanna como algo prazeroso a deusa, já que para além de preparar suas armas, ela também 

se enfeita com um colar de rosetas e tiaras de lápis-lazúli em seus pés (linhas 55-58). A 

preparação da batalha e o próprio ato são tidos para a deusa como um jogo, onde ela constrói 

suas próprias regras de acordo com seus desejos.  

A fúria de Inanna, segundo a narrativa mitológica presente no hino, se dá ao passear pelas 

montanhas e perceber que Ebih não lhe deu reverencias, não se prostou aos seus pés e a deusa 

entendendo seu lugar de importância não aceita tal comportamento o que suscita na destruição 

do monte pelas suas próprias mãos. A deusa invocando a força do deus do fogo e a serpente da 

 
37 Deusa suméria da escrita. A deusa era descrita como escriba dos deuses. 
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montanha demonstram como ela não admite não ser reconhecida e honrada, trazendo assim o 

caos natural para se vingar. A força de Inanna é tratada como o leão que ruge e como o touro 

selvagem, representando um movimento quase imparável e indestrutível. Em inúmeras 

tabuinhas e artefatos, ela é representada com o seu pé sobre a cabeça de um leão, trazendo a 

ideia da deusa como a mais pura e grandiosa força e controle sobre esse poder.  

Em Inanna e Ebih, Enheduanna escreve como se a própria deusa estivesse falando, em estado 

de cólera dando a palavra de ensinaria Ebih a temê-la. A deusa, em um diálogo com Am põe 

em evidência como o deus supremo a havia dado a posição de poder em que estava e pedia sua 

benção para voltar-se contra Ebih. Am questiona Inanna, mas não interfere em sua decisão, já 

que a própria deusa afirma sua posição de poder divino.  

Ao contrário de Exaltação em Inanna que cita os Poderes Divinos continuamente ao longo de 

todo o hino, Inanna e Ebih tem uma dinâmica diferente ao tratar destes poderes. De forma que 

em uma análise mais sensível se percebe que o hino tem sua base nesses poderes sob o domínio 

de Inanna, mas se manifestam na narrativa da preparação da divindade para a batalha e em 

elementos característicos, como o momento em que ela materializa a destruição sobre aquela 

terra e a torna infértil. O traço da manifestação dos Poderes Divinos neste hino desce 

diretamente da deusa para o monte no momento de sua destruição. Então, mesmo que os ME 

não sejam enumerados de forma clara, ainda se fazem presente. O próprio conceito referente a 

este termo o coloca, para os acádios e sumérios, tanto como abstrato quanto como algo que se 

manifesta na concretude da realidade.  

Uma característica particular neste hino é quando a deusa cita (171-175) o culto de kurĝara e 

de gala, duas classes dentro do sistema clerical que não tem vestígios claros sobre sua função, 

entretanto estão ligados ao seu culto em Mari, em atividades no templo. Outro termo citado nas 

mesmas linhas é Pilipili. Segundo Kathleen McCaffrey (2016), o rito sumeriano Pilipili era um 

antigo ritual de mudança de gênero, poder que era atribuído a Inanna, e não acontecia 

necessariamente na transformação do corpo, mas na troca de vestes e funções da pessoa que 

participaria do ritual. Neste rito a participação era tanto voluntária quanto punitiva, geralmente 

por atos de má conduta sexual ou por derrotas em batalha. Inanna após destruir o monte Ebih 

(171-175) constrói um palácio e funda o trono sob suas leis, sendo adorada agora também neste 

território e na última linha cita que transformou o culto de pilipili. Compreendendo que este 

ritual que pode ter um caráter punitivo por derrotas em batalhas, pode ser entendido que a forma 

que a deusa utilizou para punir aqueles que ali ficaram foi realizar o ritual de mudança de 

gênero.  
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Inanna e Ebih é um hino que caracteriza a imagem mais temível e violenta da deusa guerreira, 

elucidando o seu apreço e habilidade em batalha. O hino narra então uma Inanna que não 

suporta a falta de honra ao seu nome e sua característica conquistadora, em que deseja ser 

adorada e conhecida por toda as terras, além de ter domínio sobre elas. As disputas pelo poder 

ecoam em Inanna e Ebih, narrando uma realidade acádio-sumeriana expansionista em relação 

as suas terras e governo.  

 

2.3 UM HINO A INANNA  

 

1-10. A amante de grande coração, a senhora impetuosa, orgulhosa entre os deuses Anuna e 

preeminente em todas as terras, a grande filha de Suen, exaltada entre os Grandes Príncipes (um 

nome dos deuses Igigi), a senhora magnífica que reúne os poderes divinos do céu e da terra e 

rivais do grande Am, é o mais poderoso entre os grandes deuses - ela faz seus veredictos finais. 

Os deuses Anuna rastejam ante sua palavra augusta cuja ela não deixa Am conhecer; ele não 

ousaria agir contra seu comando. Ela muda sua própria ação e ninguém sabe como isso ocorrerá. 

Ela aperfeiçoa os grandes poderes divinos, segura um cajado de pastor e é o magnífico e 

preeminente deles. Ela é uma enorme algema prendendo os deuses da Terra. Sua grandiosidade 

cobre a grande montanha e nivela as estradas. 

1. in-nin cag4 gur4-ra erec u3-na giri17-zal da-nun-na-[ke4-ne]  

2. zag dib kur-kur-ra dumu gal dsuen-na mah-[di nun-gal-e-ne] 

3. erec nam-mah me an ki ur4-ur4 an gal-da zag ca4 

4. dijir gal-gal-e-ne a2-jal2-bi-im e-ne [gi] til-le-be2-ne 

5. inim mah-a-ni-ce3 da-nun-na-ke4-ne kucum4 ki mu-un-tag-ge-ne 

6. in-di3-bi an nu-zu-zu a2 aj2-ja2-ni-ce3 nu-la2 

7. nij2 ak-ak-da-ni ab-ci-kur2-ru jar-bi nij2 nu-zu 

8. me gal-gal cu du7 cibir ba-e-dab5-be2 saj-kal mah-be2-ne 

9. dijir kalam-ma-ke4 jicrab3 gal-bi cu im-ri-[...] 

10. ni2 gal-a-ni hur-saj gal dul-lu kaskal mu-un-sig9-sig9-ge 

 

11-17. Com seus gritos altos, os deuses da Terra ficaram com medo. Seu rugido faz os deuses 

Anuna tremerem como um junco solitário. Com seu estrondo, eles se escondem todos juntos. 

Sem Inanna, o grande Am não toma decisões e Enlil não determina nenhum destino. Quem se 

opõe à amante que levanta a cabeça e é suprema nas montanhas? Onde quer que ela ..., as 
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cidades se transformam em montes de ruínas e lugares assombrados, e os santuários se tornam 

terrenos baldios. Quando sua ira faz as pessoas tremerem, a sensação de queimação e a angústia 

que ela causa são como um demônio ulu enredando um homem. 

11. za-pa-aj2 dugud-da-ni-ce3 dijir kalam-ma-ke4 ni2 am3-ma-ur4-ru-ne 

12. mur ca4-a-ni da-nun-na gi dili-gin7 saj mu-da-ab-sag3-sag3-ge-ne 

13. dum-dam za-ni-ce3 kilib3-ba-bi a2-ur2 mu-un-dab5-be2-e-ne 

14. dinana e-ne-da nu-me-a an gal ka-ac nu-um-bar den-lil2 nam nu-un-tar 

15. in-nin saj il2 kur-ra ab-dirig a-ba saj mu-un-ja2-ja2 

16. ki ib2-[...]-ni-ce3 iriki du6-du6-da e2 lil2-la2-[ce3] uzug e2-ri-a-ce3 i3-jal2 

17. urgu2-ni u3-dub2 su tab2-e su-mu-ug-ga-[ni] u18-lu lu2-ra ec2 la2 

 

18-28. Ela provoca confusão e caos contra aqueles que são desobedientes a ela, acelerando a 

carnificina e incitando a inundação devastadora, revestida de uma radiância aterrorizante. É seu 

jogo acelerar o conflito e a batalha, incansável, amarrando as sandálias. Vestida (?) por uma 

furiosa tempestade, um redemoinho, ela... a vestimenta da senhoria. Quando ela toca… há 

desespero, um vento sul que cobriu… Inanna se senta em leões arreados (?), ela corta em 

pedaços aquele que não mostra respeito. Um leopardo da serra, entrando (?) nas estradas, 

furioso (?) … a patroa é um grande touro que confia na sua força; ninguém ousa se voltar contra 

ela. …, o primeiro entre os Grandes Príncipes, uma armadilha para o desobediente, uma 

armadilha para o mal, uma… para o hostil, onde quer que ela lance seu veneno… 

18. suh3 igi suh3-suh3-suh3 mu-un-sar-re uj3 lu2 nu-ce-ga-ni-ir 

19. jic-jic-la2 sul-sul mar-uru5 hub2 sar-sar-re su-lim huc gu2 e3 

20. e-ne di-bi cen-cen me3 hub2 sar ak-de3 nu-kuc2-u3 jiri3-ni kuce-sir2 si-ni 

21. /ud\ huc da-da-ec UR tum9dalhamun5 tug2pala3 i3-dar-dar-/re\ 

22. /nij2?\ tag-ga-ni ga-ba-ra-hum tum9u18-lu X saj kece2 NI X sud?-sud 

23. dinana pirij gi-il-gi-il-la dur2-ru ni2 nu-zu TAR-TAR 

24. nemurx(PIRIJ.TUR) hur-saj-ja2 har-ra-an ku4-ku4 guruc3 bur2 A X X X 

25. in-nin am gal ne3 nir-jal2-ni na-me gaba nu-[X]-/tu\-lu 

26. [X] saj-kal nun-gal-e-ne pu2 nij2-/huc\ nu-ce-ga 

27. jices2-ad lu2 erim2-jal2 X X lu2-kur2-ra 

28. ki uc11 cub-ba-ni ud-da-am3 u3 ba?-ra-ah? ki-in-/du\ bi2-in-UD 

 

29-38. Sua ira é …, uma inundação devastadora que ninguém pode suportar. Um grande curso 

de água, …, ela rebaixa aqueles que ela despreza. A senhora, uma águia que não deixa ninguém 
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escapar, ..., Inanna, um falcão que caça os deuses, Inanna despedaça os espaçosos currais. Os 

campos da cidade que Inanna olhou com raiva… Os sulcos do campo que a senhora …grama. 

Am se opõe a ela… pondo fogo, na planície a patroa … Inana …A amante ... em alta 

velocidade... lutando...  conflito. 

29. lipic bal-a-ni nij2 LAGAR-e mar-uru5 cu nu-ru-gu2 

30. cita3 mah nij2 kur2 SI lu2 DI [X] lu2 gu2 du3-a gam-gam 

31. in-nin hu-ri2-inmucen lu2 cu nu-bar-re PA BI kur X-dam 

32. dinana sur2-du3mucen dijir-re-e-ne tur3 dajal dinana TAR-TAR 

33. iri dinana saj-ki ba-gid2-i a-cag4-bi /in\-[...] 

34. a-cag4 in-nin-e X NE [...] ab-sin2-bi u2 [...] 

35. an e-ne-ra saj mu-un-ja2-[ja2 ...] nij2-na nu-mu-un-[...] 

36. izi ra an-edin-na in-nin UC X [...] 

37. dinana X [...] 

38. in-nin AN [...] X GU? erin2-huc X sul-sul cen-cen X X X 

 

39-48. ...ela canta uma música. Essa música ... é um plano estabelecido, o choro, a comida e o 

leite da morte. Quem come ... A comida e o leite da morte de Inanna não durarão. Gall dará 

uma dor ardente àqueles que ela dá para comer …na boca … Em seu coração alegre, ela canta 

a canção da morte na planície. Ela executa a música de seu coração. Ela lava suas armas com 

sangue, …Machados destroem cabeças, lanças penetram e maças ficam cobertas de sangue. 

Suas bocas malignas ... os guerreiros ... Em suas primeiras ofertas, ela derrama sangue, 

enchendo-os de morte. 

39. MURUB2-ta [...] X X KA? RA? cir3 mu-un-ja2-ja2 

40. [cir3-bi] jic-hur jar-bi-a MUNUS? A BI A NI er2 u2 ga nam-uc2-a 

41. dinana [IM X] u2 ga nam-uc2-a lu2 gu7-bi nu-til-le 

42. lu2 nij2 gu7-gu7-da-ni ze2 mu-un-tab2-tab2-be2 in JAR ka-bi-a mu-un-X X X 

43. cag4 hul2-la-ka-ni cir3 nam-uc2-a edin-na mu-un-ja2-ja2 

44. cir3 cag4-ga-ni ja2-ja2-da-ni 

45. jictukul-bi uc2 lugud mu-un-tu5-tu5 cag4 DU? HI? IM? X-ac 

46. uruddur10-al-lub saj mu-un-da-sag3-ge-/ne\ jiccukur gu7-gu7 jic/tukul\ za-ha-da uc2? 

im-/me-re-dul9-dul9-lu\ 

47. ka hul-bi NE-NE ur-saj X X [X X] X X X 

48. nesaj-bi-a uc2 in-ga-an-de2-de2 nam-uc2-a su3-/su3\ 
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49-59. Na planície ampla e silenciosa, escurecendo a luz do dia, ela transforma o meio-dia em 

escuridão. As pessoas olham umas para as outras com raiva, procuram o combate. Sua gritaria 

perturba a planície, pesa no pasto e no deserto. Seu uivo é como o de Iškur e faz tremer a carne 

de todas as terras. Ninguém pode se opor a sua batalha assassina - quem rivaliza com ela? 

Ninguém pode olhar para sua luta feroz, a carnificina em alta velocidade. Envolvendo (?) A 

água, enfurecendo-se, varrendo a terra, ela não deixa nada para trás. A amante, um arado 

quebrando abrindo terreno duro, … Os fanfarrões não levantam o pescoço, … Seu grande 

coração cumpre suas ordens, a amante que sozinha modela (?) … Exaltada na assembleia, ocupa 

o lugar de honra, … à direita e à esquerda. 

49. edin dajal sig-ga ud zalag ku10-ku10 an-bar7 mul-sig7-ce3 mu-un-du3-X 

50. lu2-u3 lu2-ra igi mu-un-suh-re inbir igi bi2-in-du8-ru 

51. gu3 ri-a-ta edin-ta lu3-lu3 cag4-tum2 cag4-sig-ga ja2-ja2 

52. ceg11 gi4-a-ni dickur-gin7 su kur-kur dub2-dub2-bu 

53. me3 er9 ra-a-ni cu nu-ru-gu2-da a-ba-a mu-na-ab-sig10-ge 

54. cen-cen er9-a-ni igi nu-bar-re jic-jic-la2 /sul-sul\ 

55. a ur4-ra sumur DU ki-a ur4-ur4 nij2-nam nu-da13-da13 

56. in-nin9 jictug2-saga11 KI.KAL jal2 da13-da13 bar-re /KA\ X TAR 

57. lu2 ka tar-ra-bi gu2-bi nu-zi-zi jiri3? X X 

58. cag4 gur4-ra-ni dim2-dim2-ma-ni ab-ak in-nin 1(AC)-a-ni [X] /dim2?\ 

59. mah-di unken-/na\ zag gal ba-e-dur2-ru zid-da gab2-bu BAD 

60-72. Derrubando enormes montanhas como se fossem pilhas de lixo, ela imobiliza ……. Ela 

causa a destruição das terras montanhosas de leste a oeste. Inana ... parede ... pedras gulgul, ela 

obtém a vitória. Ela ... a pedra kalaga ... como se fosse uma tigela de barro, ela a faz parecer 

gordura de ovelha. A orgulhosa amante segura uma adaga na mão, um esplendor que cobre a 

Terra; sua rede suspensa apanha peixes nas profundezas, sem deixar o ahan nas águas 

subterrâneas. Como se ela fosse uma caçadora inteligente, nenhum pássaro escapa da rede de 

sua rede suspensa. O lugar …, … os planos divinos do céu e da terra. A intenção de sua palavra 

não ... para Am. O contexto de seus conselhos confusos na assembleia dos grandes deuses não 

é conhecido. 

2 linhas fragmentadas 

60. hur-saj gal an-ba-gin7 pe-el-la2 cu X X mu-la2 

61. bir kur-ra ud e3-ta ud /cu2\-uc [...] X X tum2-tum2-mu 

62. dinana bad3 na4gul-/gul\ [...] X u3-ma sa2 di 

63. na4kalag-ga utul2-gin7 /MU?\ [X] X RA i3-udu-gin7 mu-ni-in-du3-e 
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64. in-nin giri17-zal jiri2-ur3-ra cu jal2-le su-lim kalam-ma dul-lu 

65. sa la2-a-ni engur-ra ku6 ab-dab5-dab5-be2 a-sur-ra-kam a-ha-an nu-da13-da13 

66. mucen-du3 kug-zu-gin7 igi-te-en sa la2-a-ni mucen nu-e3 

67. ki HAR-ra-ni sukud nu-X [X] X inim si nu-sa2 

68. IR IM RI-RI TUG2 jic-hur an ki 

69. sig10-ge5 /ak\ inim-ma-ni an nu-mu-na-HAR 

70. jalga /suh3 pu\-uh3-ru-um dijir gal-gal-e-ne jar-bi nij2 nu-zu 

71. cu dili ZI? an-na /cu\ [...]-a ha-za 

72. MUC3 AN /AB?\ X NAM X SUM [X X] X LA AN nu-X [X] 

 

73-79. A amante, um leopardo entre os deuses Anuna, cheia de orgulho, recebeu autoridade. 

Não tendo …luta …, Inanna … Ela ... a adolescente em seu quarto, recebendo-a ... coração ... 

encantos. Ela maldosamente ... a mulher que ela rejeita. Em todo o (?) País ela … Ela a deixa 

correr pela praça da cidade … de uma casa a esposa vê seu filho. 

73. in-nin nemurx(PIRIJ.TUR) da-nun-<na>-ke4-ne gaba til nir cum2-ma 

74. BIL2 TAB inbir X-ja2 nu-tuku dinana mu-ja2-ja2 lu2 mu-X 

75. ki-sikil tur ama5-na HA X [X] X X cu tej3-je26 cag4 la-la [X X] 

76. munus zag tag-ga-ni hul-bi bi2-in-/KA?\ [...] 

77. NIJIN kalam-ma-ka TUM gal mu-na-RU?-/uc\ [...] 

78. tilla2-a cu al-dag-dag-ge X [...] 

79. zi-in-BU e2-a dam dumu-ni igi bi2-in-/du8\ 

 

80-90. Quando ela removeu o grande castigo de seu corpo, ela invocou bênçãos sobre ele; ela 

fez com que fosse chamado de pilipili. Ela quebrou a lança e como se fosse um homem ... deu-

lhe uma arma. Quando ela teve ... punição, não é ... Ela … a porta da casa da sabedoria, ela dá 

a conhecer o seu interior. Quem não respeita a sua rede suspensa não foge ... quando ela 

suspende as malhas da sua rede. O homem que ela chamou pelo nome, ela não tem em 

consideração. Tendo se aproximado da mulher, ela quebra a arma e lhe dá uma lança. Os 

ĝišgisaĝkeš masculinos, os nisub e os oficiantes rituais ĝišgi femininos, após terem ... punição, 

gemidos ... O extático, o pilipili transformado, okurĝara e o saĝursaĝ … Lamento e música … 

Eles se exaurem de choro e pesar, eles ... lamentam. 

80. cer7-da gu-la-ni su-ni-ta u3-mu-e-ni-in-jar 

81. ugu-ba giri17 cu jal2-la mu-ni-in-ak pi-li-pi-li mu-ni-in-sa4 

82. jiccukur i-ni-kud nitah-gin7 cag4-ga-ni jictukul an-na-ab-cum2-mu 
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83. KAL cul-a-lum u3-mu-ni-in-ak tec2-bi NI TE A me-bi? la-ba-jal2-la 

84. e2 nam-kug-zu jicig-bi TAR mi-ni-in-ak cag4-bi mu-un-zu-zu 

85. sa la2-ni-ir ni2 nu-zu-ni-ir igi-te-en sa la2-a-ni [X X] X-ba nu-e3 

86. lu2 mu pad3-da-ni nu-mu-na-kal-la munus-ra u3-mu-na-te jictukul i-ni-in-kud jiccukur 

an-na-ab-cum2-mu 

87. lu2-jic-gi-saj-kece2 ni2-su-ub munus-jic-gi cul-a-lum u3-mu-ni-in-ak ce ca4 UD [...] 

88. lu2-al-ed2-de3 pi-li-pi-li bal kur-jar-ra /saj\-ur-saj-e-ne [...] 

89. i-lu cir3-ra-am3 RI? A zu? bar NE [...] 

90. er2 er2-ra bi2-ib2-kuc2-u3-ne a-nir mu-X [...] 

 

91-98. Chorando diariamente, seu coração não … 'Ai de mim' ... coração ... não conhece 

relaxamento. Amada senhora do sagrado Am, seu … em pranto … No paraíso … Em seu peito 

… Só você é majestosa, tem renome, céu e terra ... não ... Você rivaliza com Am e Enlil e ocupa 

o lugar de honra deles. Você é proeminente nos lugares de culto, você é magnífica em seu curso. 

91. er2 ud-da cag4-zu nu-X X X X AN-da nu-DI 

92. muc3-am3 e2? cag4 NE bur2 X /ni2\ dub2-bu nu-zu 

93. nin ki aj2 an kug-ga HAR-zu igi mu-e-ni-X [(X)] X-za er2-ra X E 

94. an-na me DI X [...] 

95. gaba-za ki mu-[...]-za nu-mu-e-da-sa2 

96. dili-zu-ne mah X mu e-da!-tuku an ki nij2-za nu-sig9-ge 

97. an-da den-lil2-da mu-e-da!-sa2 zag gal-bi mu-e-dur2-ru-e? 

98. ki-cu ki-cu-pec dirig-ga-me-en in-di-za mah-me-/en\ 

 

99-108. Ezina … dia de agosto … Iškur que ruge do céu … Suas nuvens espessas … Quando 

…os grandes poderes divinos do céu e da terra, Inanna, sua vitória é aterrorizante … Os deuses 

Anuna prostram-se prostrados, eles se humilham. Você monta em sete grandes bestas conforme 

você sai do céu. O grande Am temia seu distrito e estava com medo de sua morada. Ele permitiu 

que você se sentasse na morada do grande Am e então não o temeu mais, dizendo: "Vou 

entregar-lhe os augustos ritos reais e os grandes ritos divinos." 

99. dezina2 AN X barag mah il2 X [...] 

100. dickur-re lu2 an-ta gu3 X [...] 

101. dungu sir2-sir2-ra-ni mu-e-/da\-[...] 

102. ud me gal-gal an ki-bi-da cu mu-/un\-[...] 

103. dinana u3-ma-zu huc-am3 cag4 X X X [...] X 
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104. da-nun-na giri17-bi gam-e-ec giri17 ba-e-dur2-ru-ne-ec 

105. ur gal-gal 7(IMIN)-bi ba-e-u5 an-na ba-e-ed2-de3 

106. an gal-e muc3-za ni2 bi2-te ki-tuc-zu im-mi-hu-luh 

107. ki-tuc an gal-la-ke4 dur2 ba?-e?-jar su nu-mu-e-da-zi-zi 

108. jarza2 mah jarza gal-/gal\ cu-zu ga-mu-un-si 

 

109-114. Os grandes deuses beijaram a terra e se prostraram. A terra da alta montanha, a terra 

da cornalina e do lápis-lazúli, curvou-se diante de ti, mas Ebiḫ não se curvou diante de ti e não 

te saudou. Quebrando-o em sua raiva, como desejado, você o esmagou como uma tempestade. 

Senhora, preeminente pelo poder de An e Enlil, … Sem você, nenhum destino está determinado, 

nenhum conselho inteligente recebe um favor. 

109. dijir gal-e-ne giri17 ki-a bi2-in-su-ub-bu-uc cu-kin mu-un-dab5-be2-ec 

110. kur un3-na kur na4/gug\ na4za-gin3-na giri17 ki-ce3 mu-ra-an-te 

111. ebihki giri17 ki-ce3 nu-mu-ra-an-te cu nu-mu-ra-mu2-mu2 

112. gu3-an-ne2-si-gin7 ib2-ba si-il-la-za ud-gin7 ib2-ra-ra 

113. nin an den-lil2-da dirig-ga jiri3 X X X i-i 

114. za-e-da nu-me-a nam-nam-ma nu-un-tar sa2 galam nu-ce 

 

115-131. Correr, fugir, acalmar e pacificar são suas, Inanna. Andar por aí, correr, subir, cair e 

... um companheiro é seu, Inanna. Abrir caminhos e caminhos, um lugar de paz para a jornada, 

um companheiro para os fracos, são seus, Inanna. Manter caminhos e caminhos em boa ordem, 

quebrar a terra e torná-la firme são seus, Inanna. Destruir, construir, arrancar e estabelecer são 

seus, Inanna. Transformar um homem em mulher e uma mulher em homem são suas, Inanna. 

Desejo e excitação, trazendo bens à existência e estabelecendo propriedades e equipamentos 

são seus, Inanna. Lucro, ganho, grande riqueza e maior riqueza são seus, Inanna. Lucro e 

sucesso na riqueza, perda financeira e redução da riqueza são seus, Inanna. Escolha, oferta, 

inspeção e embelezamento são seus, Inanna. Atribuir virilidade, dignidade, anjos da guarda, 

divindades protetoras e centros de culto são seus, Inanna. 

6 linhas fragmentárias 

115. kac4 kar-re te-en-te-en ni2 dub2-bu-de3 dinana za-a-kam 

116. {[X] X ul4-ul4 zi-zi LAGABxX an-ta sa2-sa2-de3} {(1 ms. has, in syllabic spelling:) 

ur-ru-ur ul-lu-ul zi-iz-zi gu-ru-da10 an-ta si-si-te} dinana za-a-kam 

117. [har]-/ra\-an he2-en-<du> taka4 jiri3 dab ki silim-ma dili-us2 dim3-ma (pe2-te ur-hi-im 

u3 ṭu2-di-im i-me2-te-qi2-im a-car cu-ul-mi-im ta-pu-ut u2-la-li a-la-kum) dinana za-a-kam 
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118. jiri3-us2 ka-jiri3 si sa2-sa2-de3 ki dar ge-en-ge-en dinana za-a-kam 

119. gul-lu dim2-me zi-zi ja2-ja2 dinana za-a-kam 

120. [nitah] munus-ra munus nitah-ra ku4-ku4-de3 dinana za-kam 

121. la-la cag4-zig3-ga nij2-cu jal2 e2? nij2-gun2 ja2-ja2 dinana za-a-kam 

122. dun sa5-bu8 kug bal kug dirig dinana za-a-[kam] 

123. kug-dun kug a2-tuku i-bi2-za kug im-ba dinana za-a-kam 

124. {igi KAR2 igi KAR2 igi kar2-kar2 igi <bar zil2>-zil2-bi} {(1 ms. has instead:) nij2-

nam igi KAR2 igi kar2-kar2 igi bar ZALAG-ZALAG-biza-al-za-le-bi (ta-ak-li-im-tum ta-ki-ir-

tum ta-ce-er-tum na-ap-lu-su-um u3 du-um-mu-qu2-um)} dinana za-a-kam 

125. me tec2 dalad dlamma ki-cu-pec11 zu d/inana\ [za-a-kam] 

126. cu bal ab-ak an-ta X X [...] 

127. ze2-mu-ug X X BA X [...] 

128. KA X X zag tag-/ga\ [...] 

129. DI? X [...] 

130. X [...] 

131. [... dinana] za-a-[kam] 

 

132-154. ... misericórdia e pena são suas, Inanna … são seus, Inanna. Para fazer …… coração 

tremer … doenças são suas, Inanna. Ter uma esposa favorita ..., amar ... são suas, Inanna. 

Alegria, ser arrogante ... são seus, Inanna. Negligência e cuidado, levantar-se e curvar-se são 

seus, Inanna. Construir uma casa, criar um quarto de mulher, possuir implementos, beijar os 

lábios de uma criança são seus, Inanna. Correr, tramar e ter sucesso são seus, Inanna. Trocar o 

bruto e o forte e o fraco e o impotente é seu, Inanna. Trocar as alturas e vales, e elevar e reduzir, 

é seu, Inanna. Para dar a coroa, o trono e o cetro real são seus, Inanna. 

12 linhas faltando 

132. [...] X X X cag4 gur cag4 cu nijin d[inana] [za-a-kam] 

133. [...] X GUD-bi nam?-bi GABA X X X [...] dinana za-a-kam 

134. cag4? X tuku4-e im-ba-X im-ba-sur /im\-ba-X-X X dinana za-a-kam 

135. dam dam tuku UR-bi LU nij2 dug3 ki aj2-ja2 dug3? dinana za-a-kam 

136. hi-li-hi-li-a sun7-na DI-DI dinana za-a-kam 

137. gum2-gum2gu-um-gu-um jar-jar-jar (te-em-ku-u2 te-ek-nu-u2) il2 gu2 zig3 gam-gam 

dinana za-a-kam 

138. e2 du3-a ama5 dim2-me nij2-gun2-na tuku-tuku nundum dim3 sag9 (na-ca-qum) dinana 

za-kam 



58 
 

139. dub3 bad dub3 kac4 [X] / ni2\ sig10-sig10-ge sa2 did-de3 dinana za-kam 

140. hu-ru kalag-ga lu2-gam-ma lu2-sig-ga hi-hi dinana za-kam 

141. il2-la2 du5-la2 saj il2-la2 ib2-ba-lal hi-hi dinana za-kam 

142. aga jicgu-za jicjidru nam-lugal cum2-mu dinana za-kam 

12 lines missing 

 

155-157 Diminuir, engrandecer, abaixar, ampliar, ... e dar um suprimento pródigo são seus, 

Inanna. Para conceder os ritos divinos e reais, para cumprir as instruções apropriadas, calúnia, 

palavras inverídicas, abuso, falar hostilmente e exagerar são seus, Inanna. 

155. tur mah sig dajal gu2 cu dajal tag-ga dinana za-a-kam 

156. jarza(source: PA) jarza2 cum2-mu a2-bi aj2-ja2 tum2-tum2-mu 

157. eme sig inim a-ca-an-ga-ra KA-e2-gal kur2 dug4-ga tah dug4-dug4 dinana za-a-kam 

 

158-168 A resposta falsa ou verdadeira, o escárnio, para cometer violência, para estender o 

escárnio, para falar com hostilidade, para causar sorriso e ser humilde ou importante, infortúnio, 

sofrimento, tristeza, para fazer feliz, para esclarecer e escurecer, agitação, terror, pânico, brilho 

incrível e radiância, triunfo, perseguição, doença imbasur, insônia e inquietação, submissão, 

presente, ... e uivo, conflito, caos, oposição, luta e carnificina acelerada, ..., para saber tudo, 

para se fortalecer para o futuro distante um ninho construído …, para instilar medo no … deserto 

como uma … cobra venenosa, para subjugar o inimigo hostil, … e para odiar … são seus, 

Inanna. 

158. ba-an-gi4 lul zid bi-ri-ig nij2-a2-zig3 dug4-dug4 

159. a-tar la2-la2 nij2 kur2 dug4-dug4 zu2 li2 pe-el dugud 

160. kana6 nij2-gig-ga cag4 hul gig hul (hu-du-um) zalag-ga ku10-ku10 

161. ni2-am3 ur4?-re ni2 /ul4\ ni2 /ri til3\-la ni2 gal me-lem4-ma 

162. u3-ma nij2 X X (re-du-um) im-ba-sur igi lib u3 nu-ku 

163. gu2 jar saj jar JAR BIR DA? NI ni2? ul4? gu3 til4-a 

164. du14 igi suh3-[suh3] /gaba?\-ri erin2-huc jic-jic-la2 sul-sul 

165. NI KAB naj X X X X nij2-nam-ma zu-zu 

166. gud3 X RI us2-sa X ul-le2-a-ac gen6-ne2 

167. a-ri-a X cag4-tur3-gin7 X ni2 ri-a-X /gu2\-bar /gu2\ ja2-ja2 

168. DI X X [X] hul gig X X X X-am3? kece2 X X X (X) [d]inana za-a-kam 
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169-173. Para ... os lotes ..., para reunir os dispersos e devolvê-los às suas casas, para receber 

..., para ... são seus, Inanna. 

1 linha fragmentária 

169. jic-cub X X X X [X X] X UB? [X] X 

170. uj3 [sag2 dug4-ga] gu2 jar-jar ki-bi-ce3 gi4-gi4 

171. [...] X cu tij4-je26 X X NE X 

172. [...]-du8-u3 dinana za-a-[kam] 

173. [...] X X AN [...] 

 

174-181. …os corredores, quando você abre sua boca, … se transformam em … À sua vista, 

um surdo não ... para alguém que pode ouvir. Com a sua raiva, o que é brilhante escurece; você 

transforma o meio-dia em escuridão. Quando chegou a hora você destruiu o lugar que você 

tinha em seus pensamentos, você fez o lugar tremer. Nada pode ser comparado aos seus 

propósitos (?); quem pode se opor aos seus grandes feitos? Você é a senhora do céu e da terra! 

Inanna, no (?) palácio o juiz insuportável, entre as inúmeras pessoas… decisões. A invocação 

do seu nome enche as montanhas, Am (?) não pode competir com o seu... 

174. X X [...] lu2-kac4-e-ne 

175. ka ba-zu cu X X [X]-ra ba-an-kur9 

176. igi bar-ra-zu jectug2 la2 jic tuku-uc nu-ci-bad-ba9-re6 

177. igi suh-a-zu dadag-ga ku10-ku10 an-bar7 mul-sig7-ce3 mu-un-ja2-ja2 

178. ki cag4-zu ud mi-[ni]-ib-dug4-ga-ac mu-un-gul ki mu-/un\-dub2-bu nij2-zu nij2 nu-sag2 

179. nij2 gal-gal-zu a-ba saj mu-un-ja2-ja2 za-e nin an ki-me-en 

180. dinana e2-gal kadra nu-di-kud uj3 car2-ra ka ec-bar X X X 

181. mu pad3-da-zu kur-ra ab-dirig an X-za nu-mu-un-da-sa2 

 

182-196. Sua compreensão … todos os deuses … Só você é magnífica. Você é a grande vaca 

entre os deuses do céu e da terra, tantos quantos existem. Quando você levanta os olhos, eles 

prestam atenção em você, esperam pela sua palavra. Os deuses Anuna estão orando no lugar 

onde você mora. Grande maravilha, glória ……. Que o seu louvor não cesse! Onde está o seu 

nome não magnífico? 

9 linhas faltando 

182. jectug2-ga de5-a-zu nijin dijir-re-e-ne igi cub-ba MI X dili-zu-u3-de3 mah-me-en 

183. dijir an ki-a a-na me-a-bi immal2 gal-bi-me-en 

184. igi il2-la-zu lib bar mu-un-ak-e-ne inim-zu-ce3 i3-dur2-ru-ne-ec 
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185. ki za til3-la-za da-nun-na al-sug2-ge-ec inim mu-un-da-sag9-sag9-ge-ne 

186. ni2 gal KA ka tar X X X X CE3 TUG2 GABA NIR mu-un-til3-le-ne 

187. ka tar si-il-la-zu ba-ra-mu-un-til-le me-a mu-zu X mah nu 

 

197-202. Sua música é tristeza, lamento… Seu... não pode ser mudado, sua raiva é esmagadora. 

Sua criação não pode ser ..., Am não diminuiu suas ... ordens. Mulher, com a ajuda de Am e 

Enlil você (?) concedeu … como um presente na assembleia. Uníssono … Am e Enlil …, 

entregando a Terra em suas mãos. Am não responde à palavra que você disse a ele. 

197. en3-du-zu zarah a-nir X X DA cag4 X X IGI X [...] 

198. DI-DI-zu cu bal-a nu-ub-zu ib2-ba-zu zukum-ma 

199. cu dug4-ga-zu nij2 cu nu-GAN-X a2 aj2-ja2 du3-du3-a-zu an nu-mu-un-na-an-la2 

200. an-da den-lil2-da lu2 zu-a unken-na gal-gal X munus saj-e-ec mu-e-rig7 

201. ka tec2 an den-lil2 mu-e-X X GI kalam cu-zu-uc dab5 X 

202. inim bi2-in-dug4-ga-zu an nu-mu-un-na-an-gi4 

 

203-208. Depois de dizer 'que assim seja', o grande Am não ... para ele. Seu 'assim seja' é um 

'assim seja' de destruição, para destruir… Uma vez que você tenha dito seu… na assembleia, 

Am e Enlil não irão dispersá-lo. Depois de tomar uma decisão... ela não pode ser mudada no 

céu e na terra. Depois de especificar a aprovação de um lugar, ele não sofre destruição. Depois 

de especificar a destruição de um lugar, ele não experimenta nenhuma aprovação. 

203. he2-am3 dug4-ga-zu an gal nu-[mu]-/un\-na-an-bur2 

204. he2-am3-zu he2-am3 gul-lu [X (X X)] gul-lu 

205. gi4 unken-na bi2-in-dug4-ga-/zu\ an den-lil2 nu-sag2 

206. ec-bar ab-bi bi2-in-dug4-ga-/zu\ an ki-ta nu-kur2-ru 

207. ki he2-am3 bi2-in-dug4 gul-lu nu-DI 

208. ki gul-la bi2-in-dug4 he2-am3 nu-DI 

 

209-218. Sua divindade brilha nos céus puros como Nanna ou Utu. Sua tocha ilumina os cantos 

do céu, transformando as trevas em luz. Os homens e mulheres formam uma fila por você e o 

status diário de cada um paira diante de você. Seu numeroso povo passa antes de você, como 

antes de Utu, para sua inspeção. Ninguém pode pôr as mãos em seus preciosos poderes divinos; 

todos os seus poderes divinos … Você exerce plena senhoria sobre o céu e a terra; você segura 

tudo em suas mãos. Senhora, você é magnífica, ninguém pode andar antes de você. Você mora 
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com grande Am no local de descanso sagrado. Qual deus é como você ao se reunir ... no céu e 

na terra? Você é magnífica, seu nome é elogiado, só você é magnífica! 

209. nam-dijir-zu dnanna dutu-gin7 an kug-ge dalla e3 

210. izi-jar-zu ub an-na zalag-ge ku10-ku10 zalag-ge-ec2 jar 

211. nitah munus-bi gu dili-/a\ mi-ri-ed2-de3 nij2 ud-da-ka-ni /igi\-zu-ce3 bi2-ib2-ta-la2 

212. /uj3\ car2-ra-zu kurum7 ak-da-bi dutu-gin7 igi-zu-ce3 i3-dib-be2 

213. me kal-kal-la-za cu nu-tu-tu me kilib3 X X-ce3 i3-dib-be2 

214. an ki til-bi-ce3 nam-nin-bi mu-e-ak nij2-nam cu mu-e-du8 

215. in-nin za-e mah-me-en igi-zu-ce3 na-me nu-dib-be2 

216. an gal-da [ki]-nu2 kug-ga mu-e-til 

217. dijir a-ba za-gin7 ur4 an ki ur4-ur4 

218. za-e mah-me-en mu-zu ar2-re-ec e dili-zu-ne mah-me-en 

 

219-242. Eu sou Enḫeduanna, a alta sacerdotisa do deus da lua...; Eu sou o … de Nanna. 

1 linha fragmentária 

20 linhas faltando 

1 linha fragmentária 

219. en-he2-du7-an-na-me-<en> zirru 

220. DIC X [...] X dnanna-me-en 

221. X X [...] 

20 lines missing 

242. X [...] 

 

243-253. Conselhos …, tristeza, amargura …, 'ai de mim' …. Minha senhora ... misericórdia ... 

compaixão ... eu sou sua! Sempre será assim! Que seu coração se acalme comigo! Que a sua 

compreensão ... compaixão. Que ... na sua frente, possa ser minha oferta. Sua divindade 

resplandece na Terra! Meu corpo experimentou seu grande castigo. Lamento amargo me 

mantém acordado com ... ansiedade. Misericórdia, compaixão, cuidado, clemência e 

homenagem são suas, e para causar tempestades, para abrir terreno duro e transformar as trevas 

em luz. 

243. jalga [...] 

244. cag4 hul gig nij2-gig-ga X [...] muc3-am3 mu-[...] 

245. nin-ju10 ud en-nam arhuc JA2 [...] cag4-ne-ca4 X X X X 

246. je26-e za-kam ne-e a-na-am3 i3-til-le cag4-zu ha-ma-sed-de3 
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247. jectug2-ga de5-a-zu cag4-ne-ca4 mu-[...] 

248. igi-zu-ce3 he2-bi2-ib-X X igi kar2-kar2-ju10 he2-jal2 

249. nam-dijir-zu kalam-e pa bi2-a-e3 

250. cer7-da gu-la-zu su-ju10 ba-e-zu-zu 

251. a-nir nij2 gig-ga igi ma-lib la-ra-ah si-il-am3-ta 

252. arhuc cag4-ne-ca4 igi bar-bar cag4 gur-ru giri17 cu jal2 za-a-kam 

253. ud a ra-ah KI.KAL jal2 da13-da13 ku10-ku10 zalag-ge-ec jar 

 

254-263. Minha senhora, deixe-me proclamar sua magnificência em todas as terras, e sua 

glória! Deixe-me elogiar seus caminhos e grandeza! Quem rivaliza com você em divindade? 

Quem pode se comparar com seus ritos divinos? Que o grande Am, a quem você ama, diga por 

você "Basta!". Que os grandes deuses acalmem seu humor. Que o tablado de lápis-lazúli, digno 

de senhoria, … Que a tua magnífica morada te diga: "Senta-te". Que a tua cama pura te diga: 

"Relaxa". Seu …, onde Utu sobe, … 

254. nin-ju10 nam-mah-zu kur-kur-ra ka tar-zu ga-si-il 

255. a-ra2 nam-gur4-ra-zu me-tec2 hu-mu-i-i 

256. za-e nam-dijir-zu a-ba e-da-sa2 

257. jarza-zu-ce3 a-ba-a mu-un-na-sig10-ge 

258. an gal ki aj2-zu muc3-am3-zu he2-eb-be2 

259. dijir gal-gal-e-ne ur5-zu he2-bi2-ib2-huj-[je26-ne] 

260. barag za-gin3 nam-nin-a tum2-ma TU-TU-zu X he2-X X X X 

261. ki-tuc nam-mah-zu tuc-a hu-mu-ra-ab-be2 

262. ki-nu2 kug-ga-zu ni2 /dub2-bu\ hu-mu-ra-ab-be2 

263. nam-X-zu ki dutu e3-a UN? cag4? [X] X si-il-[i] 

 

264-271. Eles proclamam sua magnificência; você é a senhora…. Am e Enlil determinaram um 

grande destino para você em todo o universo. Eles concederam a você a senhoria na câmara de 

assembleia. Sendo preparado para a senhoria, você determina o destino das nobres damas. 

Senhora, você é magnífica, você é ótima! Inanna, você é magnífica, você é ótima! Minha 

senhora, sua magnificência é resplandecente. Que seu coração seja restaurado por minha causa! 

264. nam-mah-zu ci-im-pad3-pad3-de3-ne za-e nin ab-bi-me-en 

265. an den-lil2 an kilib3-ba-bi nam gal mu-ri-in-tar-re-ec 

266. nam-nin gu2-en-na ma-ra-an-cum2-mu-uc 

267. nin9 nin-e-ne nam nam-ma-tar-re nam-nin-a tum2-ma 



63 
 

268. in-nin za-e mah-me-en za-e gur4-ra-me-en 

269. dinana za-e mah-me-en za-e gur4-ra-me-en 

270. nin-ju10 nam-mah-zu pa bi2-a-e3 

271. cag4-zu ki-bi ha-ma-gi4-gi4 

 

272-274. Seus grandes feitos não têm paralelo, sua magnificência é elogiada! Jovem, Inanna, 

seu louvor é doce! 

272. nij2 gal-gal-zu nij2 zag nu-sa2 

273. nam-mah-zu me-tec2 hu-mu-i-i 

274. ki-sikil dinana za3-mi2-zu dug3-ga-am3 

 

Um hino a Inanna é uma exaltação aos talentos da deusa e seus vários epítetos, de tal modo que 

as linhas iniciais trazem suas representações como “a amante de grande coração”, “a senhora 

impetuosa”, “a senhora dos poderes divinos”. Inanna segura o cajado do pastor, o pastor 

Dumuzi, intimamente ligado a prosperidade dos campos, logo ela domina um campo de grande 

importância para seu povo, que dependia fortemente da agricultura, sendo ela é a própria 

fertilidade. 

Inanna caracteriza-se como uma deusa de imensa importância para a esfera da vida social, já 

que ela é a provedora da vida, e no hino o próprio Am ou Enlil não podem tomar decisões sem 

consultá-la (11-17) e deram a terra para ela comandar (197-202). A posição desta deusa como 

Rainha dos Céus ao lado de Am, demonstra como ela se igualava ao deus supremo em termos 

de posição divina e poder no mito acádio-sumeriano, já que a deusa fez sua morada ao lado de 

Am, e é louvada nos céus, pelos deuses, e na terra, pelo povo (209-218) e seu prestígio é tão 

desmedido que os grandes deuses Anuna oram no local onde ela mora (182-196). Inanna, 

portanto carrega a representação de um poder supremo, se igualando até mesmo a Am. Pensar 

a deusa como a amante de grande coração alude ao seu caráter amoroso para com os seus 

escolhidos, o que determina sua ligação com a doação destes recursos naturais. 

Novamente, a deusa é tratada como o som dos trovões, Enheduanna a caracteriza vestida em 

tempestade e aqui ela guarda uma outra face dos Poderes Divinos, tão citada nos hinos 

anteriores, a guerra. A destruição e a violência direcionada aos seus inimigos e a representação 

ligada à sua voz com o rugido do leão ou com o som dos trovões é uma forma de amedrontar 

as terras estrangeiras, os locais que não estão sob seu domínio. Suas representações ligadas aos 

fenômenos naturais elucidam seu aspecto divino se manifestando na realidade material do 
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cotidiano, ela é “a inundação devastadora que ninguém pode suportar”, “uma águia que não 

deixa ninguém escapar” (29-38). O lamento da deusa parece invocar o sofrimento para estas 

terras inimigas e o alimento dado leva a morte (39-48), nestas linhas ainda o poder de Inanna 

chega até ao submundo quando é citado que os Gallu38 trarão dores horríveis aqueles a quem 

ela dá o alimento da morte. A decisões de uma deusa em fúria narrada no mito elucidam o 

respeito que era direcionado a ela, de forma que se a deusa abençoasse algum local, este não 

poderia ser destruído e se ela tomasse a decisão de destruí-lo, nada poderia abençoá-lo, sua 

palavra era o veredito final.  

Um Hino a Inanna descreve cenas de grande violência quando a face guerreira da deusa está 

no campo de batalha (39-72). A deusa é imparável diante da carnificina da batalha e só se sente 

satisfeita ao abater os seus inimigos. Pode-se perceber as duas polaridades mais intensas de 

Inanna ao ler todos os três hinos, ela é a amante amorosa, mas é a guerreira cruel, destruidora 

de terras. Isto indica que ela era considerada mestra sobre os assuntos mais importantes na 

sociedade acádio-sumeriana, ela regia o amor, a sexualidade, a vida social, mas, por outro lado, 

não se importa e aprecia a guerra, a morte, e todos os assuntos ligados ao que era bélico, 

colérico. 

Algumas partes do hino infelizmente se perderam com a deterioração do tempo e em algumas 

linhas há uma dificuldade na compreensão nos significados. Um exemplo é nas linhas 73-79 

em que é citado “a adolescente em seu quarto”, “recebendo-a... coração... encantos”. Logo não 

se sabe exatamente se está sendo citada a face jovem de Inanna, descrita nos hinos em que são 

narrados os momentos dela com Dumuzi, ou se está direcionado a alguma jovem comum. E se 

seguem citando novamente o culto pilipili, aqui talvez como uma punição. 

O temperamento de Inanna quando não-amoroso é tratado como colérico e Enheduanna encerra 

o hino entoando cânticos e recitando lamentações à deusa, com o intuito de acalmar o seu 

coração e ter as suas bençãos sobre si, já que, em sua percepção, a aprovação da deusa 

significaria uma vida de bençãos. Um Hino a Inanna é um hino poderoso em representações e 

exaltações as várias facetas desta divindade, que aparece nos hinos e poemas dedicados a ela, 

como uma deusa que cada vez mais ascende em influência na vida social de Acade. E é de tal 

forma que os acadianos prestavam inúmeras reverencias a deusa, ter a aprovação de Inanna 

representava um poder desmedido, principalmente para governantes, já que a deusa regia todos 

os assuntos ligados a guerra, a manutenção dos governos e a proteção dos seus escolhidos, e 

 
38 Grandes demônios que viviam no submundo mesopotâmico.  
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dentro da validação desse poder na realeza o Rito do Casamento Sagrado, já citado, era um 

importante fator social e religioso para a manutenção do governo real. 

As representações contidas nos três hinos analisados resultam por traçar a imagem de uma 

divindade que era essencial a todas as esferas da vida social. Inanna representava o sucesso ou 

o declínio de um reino, os ritos sagrados eram ligados a ela e a deusa representava o poder de 

um governo sólido tanto através de sua face guerreira quanto dentro da validação do Rito do 

Casamento Sagrado. Suas representações se ligavam ao prazer sexual, e a própria imagem da 

deusa não tinha restrições em desenhar isso. Inanna era a representação da manutenção da vida 

acadiana.  
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3. INANNA E O IMPÉRIO ACADIANO 

 

As análises contidas no capítulo anterior contribuem para a compreensão da interferência do 

mito na realidade, de forma que os deuses mesopotâmicos são desenhados pelo imaginário 

enfrentando situações que acontecem no mundo humano e são correspondentes aos seus desejos 

e atribuições. Samuel N. Kramer cita como essa relação é construída, visto que era natural que 

os sábios e pensadores antigos concebessem em termos humanos a criação do universo e a 

organização da sua vida39, logo o ser divino era construído a partir da própria personalidade e 

anseios do homem e da mulher, já que em sociedades antigas o movimento de perceber e 

explicar a cosmogonia era ligado ao que o ser humano já conhecia em seu cotidiano e nas 

manifestações da natureza, as quais a explicação se dava por meio do mito. Um exemplo dessa 

leitura, a partir da relação com o mito, é a proteção de Inanna ao governo acadiano, a deusa ama 

e torna o governante próspero. E essa relação é narrada no Rito do Casamento Sagrado, uma 

releitura do mito de Inanna e Dumuzi. 

 Eliade40 pontua que o mito se instala como um exemplo a ser seguido, e o mito da união destas 

duas divindades é repetido dentro do grande rito do Casamento Sagrado, como a manutenção 

desse exemplo que, para os acadianos, tinha influência direta em sua realidade, ajudando na 

manutenção de um governo próspero. Os epítetos de Inanna representam a realização das 

esferas importantes da vida social, assim se percebe a identificação na própria divindade, pois 

estas representações sociais traçam as formas de compreender o mundo, tanto a um nível 

coletivo quanto individual. E seus Poderes Divinos que se estendiam a todos os elementos 

necessários ao cotidiano desenham o caminho pelo qual a deusa se tornou tão importante em 

todo o território mesopotâmico. 

Os epítetos ligados a essa deusa remontam aspectos que se faziam necessários ao cotidiano da 

antiga sociedade acadiana. Os domínios ligados a guerra e as relações sociais se tornavam 

essenciais a uma sociedade que estava em constante expansão e desenvolvimento. Logo a 

divindade elevava ao nível divino todas as preocupações que constantemente circulavam nas 

necessidades deste governo.  

As representações se manifestavam dentro da cultura acadiana como uma forma de comunicar-

se através do mito e dos símbolos que estes se constituíam, logo a divindade se tornou um ponto 

 
39 KRAMER, Samuel Noah. Mesopotâmia: o berço da civilização. J. Olympio, 1969, p. 99. 
 
40 ELIADE, Mircea. "Tratado de História das Religiões, 4ª edição." São Paulo: WMF Martin Fontes (2010). 
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em comum para narrar como se desenvolviam os diálogos e jogos políticos. A produção cultural 

na antiguidade oriental era crucial para narrar como o imaginário se constituía, já que a vida era 

baseada na leitura do mito aplicada ao cotidiano e pensar esse estudo fora da compreensão da 

mitologia acaba afastando das produções relativas ao imaginário e suas representações 

culturais. Um importante exemplo disto se dá na utilização do ME para explicar os porquês 

dessa sociedade se constituir de determinadas formas, já que estes poderes tinham a função de 

explicar cada pequeno detalhe do universo. 

Para os mesopotâmios, o me era uma resposta aos seus anseios de segurança num 
mundo conturbado. Necessitavam crer que o universo e todos os seus componentes, 
uma vez criados, continuariam a operar de modo ordenado e eficaz, sem perigo de 
desintegração ou deterioração. O me, engenhado por Enlil, governava a todos e a tudo 
no universo; aos mortais era um conforto saber que o céu azul, a terra fecunda, o 
lúgubre inferno, o mar bravio, tudo funcionava em obediência à determinação dos 
deuses. (KRAMER, 1969, p. 102) 
 

O domínio de Inanna sobre esses poderes divinos responde as necessidades cotidianas da 

sociedade de Acade e refletem a importância atribuída a deusa ao longo do tempo. E mesmo 

que estes poderes, inicialmente não estivessem somente sob seu domínio, Exaltação a Inanna 

narra o momento em que a deusa assume seu poder sobre eles, com o intento de descrever o 

nível de domínio que ela exercia, seguindo ao longo do hino de forma a mostrar como estes 

poderes divinos eram utilizados pela divindade em seus campos de atuação. A validação da 

influência de Inanna para os sumerianos, sobretudo na perspectiva de Enheduanna e do Império 

Acadiano, para além de estar ligada ao epíteto guerreiro da deusa, também tinha relação aos 

significados contidos em Inanna portar esses poderes divinos. Logo, a divindade tendo tantos 

domínios, era possível assegurar prosperidade ao governo.  

“A construção da identidade do indivíduo situa-se no cruzamento da representação 
que ele dá de si mesmo e da credibilidade atribuída ou recusada pelos outros a essa 
representação” (CHARTIER, 1988, p. 112) 

 
Essa credibilidade sendo atribuída as imagens de Inanna validam os seguidores da deusa em 

suas necessidades de sociabilidade, visto que, dentro dos hinos dedicados a ela e de suas 

narrativas mitológicas, a deusa tem sua personalidade construída nas bases de uma necessidade 

constante de domínio territorial e político. Essa necessidade se faz clara na narrativa construída 

no hino Inanna e Ebih em que a fúria da deusa é despertada pela falta de submissão do monte, 

que segundo a narrativa, não se curva perante seu poder magnifico. O que justifica para Inanna 

a destruição de suas terras que se desenrola ao longo do hino.  

Estar sob a proteção de uma deusa que não admite não ter domínio sobre todas as terras e reinos 

garante simbolicamente a uma determinada sociedade uma proteção, mesmo que no campo do 
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imaginário, e uma garantia de que um poder cósmico está ali a zelar por ela num contexto em 

que conflitos territoriais se desenrolavam constantemente. E suas representações nos hinos 

escolhidos para esta pesquisa carregam uma ideia de poder desmedido e invencível, símbolos 

que constituem uma intimidação aos seus inimigos. As representações contidas em Inanna e 

Ebih se constroem com simbolismos que asseguram proteção em batalha e garantia de uma 

vitória necessária. O hino se desenrola em um contexto histórico em que Naram-Sin, neto de 

Sargão de Acade, desenvolve campanhas militares, entre estas campanhas está a conquista de 

Simurrum, uma importante cidade mesopotâmica situada na região do monte Ebih.41 

Campanhas como essas garantiam ao governante mais territórios sob seu domínio, expandindo 

assim o seu poder militar e influência política, visto que os próprios reis eram os líderes 

militares responsáveis por isso. Bertman cita que enquanto o objetivo da guerra é a vitória, seu 

instrumento é a destruição42. Compreendendo que cada cidade ou governo tinha uma divindade 

protetora, Inanna representava com precisão esse papel ligado a destruição, já que seu aspecto 

guerreiro fornecia um panorama essencial as necessidades militares e expansionistas. O caráter 

bélico que era dado aos governantes mesopotâmicos, em especial os governantes acadianos, é 

representado na deusa, como validação social para os seus interesses. 

Exaltação a Inanna é um hino que também se configura como uma narrativa que, para além do 

seu caráter ligado ao mito, tem como pano de fundo um conflito sociopolítico, desta vez ligado 

a Sargão, que derrota os governos de Uruk e de outras cidades no sul da Mesopotâmia. Dentre 

elas está Ur, local onde o hino se concentra, pois é a localização do templo onde Enheduanna 

exercia o seu ofício sacerdotal ligado ao deus lunar Nanna e é deste templo que ela é expulsa. 

Aqui Inanna é invocada como uma imagem que é caracterizada pela proteção ao governo 

acadiano e a própria sacerdotisa Enhedunanna, filha do governante, pois, como já citado, cada 

cidade/governo tinha uma divindade a quem prestava o seu culto principal e recebia a sua 

proteção.  

Inanna e Ebih e Exaltação a Inanna são dois hinos que foram construídos através da 

compreensão desses conflitos bélicos através da imagem da deusa e demonstram como a 

divindade que protegia cada cidade e governo carregava a expressão do caráter e dos interesses 

de seus governantes. Sargão, ao conquistar a região da Suméria e instituir o governo acadiano, 

construiu templos em honra a divindades guerreiras, Ishtar e Zabala. Isso já traz a conotação de 

 
41 Frayne, Douglas. Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC). University of Toronto Press, 2016. p. 87. 
42 BERTMAN, Stephen. Handbook to life in ancient Mesopotamia. Oxford University Press, 2005. p. 262. 
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suas intenções ao construir o seu governo. O governante constrói a sua representação no poder 

da guerra, tão necessário em meio as adversidades de uma sociedade em crescimento.  

Enquanto isso, Um Hino a Inanna demonstra em suas representações a importância dessa 

divindade para compreender a justiça social, sendo um de seus exemplos o culto Pilipili. O 

importante domínio da guerra, já que a deusa representa um império que se expandiu social e 

culturalmente através de conflitos bélicos, desenha toda uma percepção da realidade em um 

contexto em que a sobrevivência era algo a ser mantido cotidianamente. E o sucesso do 

governante dependia de suas habilidades guerreiras, assim Inanna traçando essa representação 

em suas imagens se fez essencial ao Império Acadiano e todos os reis da linhagem de Sargão. 

Um Hino a Inanna delimita com simbolismos precisos este poder que passava da divindade 

para o governante. Tanto através do rito, quanto dos conflitos. A deusa se faz presente em todos 

estes domínios, como uma peça-chave para a validação das necessidades cotidianas.  

As imagens que compõem cada um dos três hinos são sacralizadas ao carregar as representações 

que tendem a manifestar uma ideia necessária a materialidade, mas sendo sempre ligadas a 

divindade. São imbuídas de significado para agir dentro do imaginário como símbolos de força 

e fertilidade. Os hinos de Enheduanna a Inanna trazem essa produção de uma prática discursiva 

carregada de símbolos. Símbolos estes que tem seus significados pertinentes à realidade na qual 

existiam e tinham um sentido. Um exemplo destes símbolos é o leão, trecho no qual a deusa é 

citada como um leão rugindo, o animal sagrado de Inanna, que estava ligado à proteção do rei 

e seu sucesso marcial sobre os rivais.43 Logo, estas imagens tem a função de passar uma 

mensagem através das fontes literárias, que dão um panorama de como os sumérios 

reconheciam seus mitos dentro do rito e das próprias manifestações da natureza, pois, além da 

divindade ser tratada como um ser antropomorfizado, com necessidades semelhantes a dos 

humanos, sua essência ainda se estende pelos fenômenos naturais. Inanna carrega essa essência 

através do domínio dos ME, visto que a partir destes poderes divinos era capaz de causar a 

destruição a partir destes fenômenos. As inúmeras faces da deusa carregam simbolismos 

necessários e importantes a representação do governo acadiano no mundo antigo, que ia desde 

o ofício sacerdotal de Enheduanna a esfera militar e política dos governantes. Inanna 

representava, principalmente, a força que regia o campo de batalha e a proteção necessária a 

 
43 FERNÁNDEZ, Mónica Palmero. "Louise M. Pryke: Ishtar.(Gods and Heroes of the Ancient World.) xv, 240 
pp. London: Routledge, 2017.£ 105. ISBN 978 1 138 86073 5." Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies 81.2 (2018): 333-335. p. 122. 
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estrutura do império, visto que era uma divindade que trazia a manutenção social desde o 

aspecto mítico-religioso até o aspecto sociopolítico.  

As imagens e representações de Inanna nestes três hinos são capazes de trazer uma percepção 

mais sensível e simbólica de como o Império de Acade se percebia em meio a Mesopotâmia. 

Logo, estes hinos são capazes de demonstrar a força do mito como representante da realidade, 

sendo possível, mesmo que a um nível não tão profundo, se aproximar desta sociedade. A 

produção de Enheduanna narra um povo que se compreendia através de imagens e traçava a 

organização do cosmos a partir delas, na tentativa de, minimamente, explicar o seu próprio 

mundo. Inanna é uma divindade complexa, mas que é capaz de traduzir muito através de suas 

representações simbólicas.  
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CONCLUSÃO 

 

Estudar as imagens e representações de Inanna nos hinos de Enheduanna foi essencial para 

compreender um pouco mais profundamente a função do mito na sociedade mesopotâmica, 

centralizado no Império de Acade. A análise da literatura disponível através da produção 

cultural e da teoria representativa possibilita perceber como a sociedade acadiana se localizava 

no mundo e como suas práticas foram narradas em uma dinâmica onde o ser divino era sempre 

participante. Inanna como esse objeto principal da utilização simbólica do mito, é construída 

como uma divindade que tenta traduzir a complexa organização social desse povo.  

Mesmo que a função da criação dos deuses fosse uma maneira de explicar como a sociedade se 

formou e suas deliberações diante dos deuses, o ser divino participava ativamente do cotidiano, 

como uma forma de narrar a forma como o Império Acadiano se percebia no mundo. A criação 

dos deuses narrava a própria existência do ser humano em sua função de servir ao divino. O 

povo vivia em prol dessa manutenção do mundo divino para assegurar a sua existência de forma 

segura, mantendo sempre as suas necessidades satisfeitas. 

A pesquisa teve como objetivo principal contribuir para pensar as representações culturais 

presentes na sociedade acadiana na antiguidade, a intenção foi propor a partir da representação 

da deusa Inanna como o Império de Acade se relacionava em seu cotidiano. Para tal, foram 

utilizados os poemas de Enheduanna, esses que trazem em seu contexto a visão de um império 

que se expandiu de forma ambiciosa e contribuiu para a história do mundo antigo, trazendo aos 

olhos da modernidade toda uma estrutura de organização social, religiosa, ritualística e mítica. 

Estudar as representações e imagens de Inanna abre o olhar para perceber a complexidade de 

uma sociedade tão antiga, mas rica em produção cultural. A importância dessas representações 

traça todo um caminho ancestral de como diversos povos do oriente se enxergam nos dias atuais 

e essa memória se faz viva a cada pequena percepção de suas raízes. A manutenção dessa 

memória certamente contribui de maneira riquíssima a toda uma sociedade que desde a 

antiguidade se representa e se entende em seu espaço.  
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