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A Suméria (na Bíblia, Sinar; do acádio Šumeru; em sumério: ki-en-ĝir15, algo como "terra de reis 

civilizados" ou "terra nativa") foi uma antiga civilização e o nome dado à região histórica habitada por essa 

civilização, no sul da Mesopotâmia, atual sul do Iraque e Kuwait, durante a Idade do Cobre (ou Calcolítico) e 

a Idade do Bronze inicial. A Suméria é célebre por ter sido o local onde teve início o desenvolvimento da 

escrita, que progrediu de um estágio inicial de proto-escrita, em meados do IV milênio a.C., até a escrita em 

si, na forma do cuneiforme sumério, no III milênio a.C. (período Jemdet Nasr). 

 

História 

 

A origem e a história antiga dos sumérios ainda são pouco conhecidas. O primeiro povoamento civilizado 

terá sido em Eridu, trazido pelo deus Enki ou pelo seu assessor (a partir de Abgallu ou ab=água, gal=grande, 

lu=homem). Sabe-se que no final do período neolítico, os povos sumerianos, vindos do planalto do Irã, 

fixaram-se na Caldeia. O primeiro rei a unir as diferentes cidades, por volta de 2 800 a.C., foi o rei de 

Quis, Etana. 

 

Por muitos séculos, a liderança foi disputada por Lagaxe, Ur, Eridu e a própria Quis, o que enfraqueceu os 

sumérios e tornou-os extremamente vulneráveis a invasores. Entre 2 530-2 450 a.C., a região foi dominada 

pelos reis elamitas, que viviam no sudoeste do atual Irã. Após um período de domínio dos elamitas, os 

sumérios voltaram a gozar de independência.  

 

Pouco depois os acadianos - grupos de nômades vindos do deserto da Síria - começaram a penetrar nos 

territórios ao norte das regiões sumérias, terminando por dominar as cidades-estados desta região por volta 

de 2 550 a.C.. Mesmo antes da conquista, porém, já ocorria uma síntese entre as culturas suméria e acádia, 

que se acentuou com a unificação dos dois povos. Os ocupantes assimilaram a cultura dos vencidos, embora, 

em muitos aspectos, as duas culturas mantivessem diferenças entre si, como por exemplo - e mais 

evidentemente - no campo religioso. 

 

Os sumerianos 

 

Os sumerianos estabeleceram-se ao norte do golfo Pérsico, na embocadura do Tigre e do Eufrates 4 000 a.C.. 

Acredita-se que pertencessem a uma etnia vizinha da dos egípcios. 

Por volta de 3 200 a.C., já tinham uma escrita feita de desenhos ou pictogramas. Mais primitiva que a dos 

egípcios, esta escrita era traçada com uma ponta, em tábuas de argila que eram cozidas no forno. Mais tarde, 

os pictogramas foram substituídos por sinais que representavam não mais objetos, mas sons e sílabas. Como 

se assemelhavam a cunhas, esta escrita foi chamada cuneiforme. 

 

As cidades sumerianas, das quais a principal tinha o nome de Ur, eram construídas sobre vastos terraços 

artificiais. Cada uma tinha, por chefe, um rei ou governador. Quando morria um deles, enterravam junto suas 

jóias, sua viúva e seus servidores. Os Sumerianos criaram uma arte vigorosa e realista. Usavam roupas 

tecidas, possuíam exército regular e utilizavam carros com rodas. 

 

Do lado de fora das cidades-estados, ficavam os camponeses e os escravos, que cultivavam: pepinos, 

cebolas, legumes, trigo e criavam: bois, porcos e cabras. 
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Ciência 

 

Deixada posteriormente de herança para os babilônicos, a ciência dos sumérios contribuiu em grande parte 

para o Ocidente e Oriente. Fazem parte de suas invenções o sistema sexagesimal. Criaram sistema de 

medidas de capacidade, de superfície e de pesos. Possuíam réguas graduadas. E dividiram os dias em 24 

horas iguais: 12 Danna (horas duplas). 

 

Uma tabuinha encontrada em Nipur pode ser considerada o primeiro manual de medicina do mundo. Nessa 

tabuinha, onde havia fórmulas químicas e fórmulas mágicas (encantamentos), usavam termos tão 

especializados que para traduzirem precisaram da ajuda de químicos.
[carece de fontes]

 

 

Na farmácia, usava-se substancias vegetais, animais e minerais… Laxantes, purgantes e diuréticos formavam 

a maioria dos remédios daquele povo. Determinadas cirurgias também eram postas em prática. 

 

Os sumérios manufaturavam salitre, conseguido a partir da urina, do cal, de cinzas e do sal. Eles 

combinavam esses materiais com leite, pele de cobra, casco 

de tartaruga, cássia, murta, timo, salgueiro, figo, pêra, abeto e/ou tâmara. A partir daí, misturavam esses 

agentes com vinho, usando o resultado obtido de duas formas: ou passando o produto como se fosse 

uma pasta, ou então misturavam-no com cerveja, consumindo o remédio por via oral. 

 

Legado 

 

Os sumérios estavam entre os primeiros astrônomos, possuindo a primeira visão heliocêntrica 
[carece de fontes]

 de 

que se tem conhecimento (a próxima apareceria por volta de 1 500 a.C. por parte dos Vedas na Índia). 

Afirmavam também que sistema solar constituía-se de 12 planetas (apenas 5 planetas podiam ser vistos a 

olho nu). 

 

Desenvolveram também conceitos matemáticos usando sistemas numéricos baseados em 6 e 10. Através 

desse sistema, inventaram o relógio com 12 horas para a parte clara, e 12 horas para a parte escura, e dividiu 

as horas em 60 minutos (os segundos só apareceram anos mais tarde)
[17]

, além do calendário de 12 meses que 

usamos atualmente.  

 

Também construíram sistemas legais e administrativos com cortes judiciais, prisões e as primeiras cidades-

estados. A invenção da escrita possibilitou aos sumérios o armazenamento do conhecimento e a possibilidade 

de transferi-lo a outros. Isso levou à criação de escolas, à educação e oficialização da matemática, religião, 

burocracia, divisão de trabalho e sistema de classes sociais. 

 

Também os sumérios inventaram a carroça e, possivelmente, as formações militares. Inventaram a cerveja. O 

mais importante de tudo, talvez, seja o fato de que, de acordo com muitos acadêmicos, os sumérios foram os 

primeiros a domesticar tanto plantas como animais. No caso do primeiro termo, através de plantações 

sistemáticas e da colheita de uma descendência de grama mutante, conhecida atualmente como einkorn, e de 

sementes de trigo. Com relação ao segundo termo (i. e, os animais), os sumérios domesticaram-nos através 

do confinamento e da procriação de carneiros ancestrais (similares à cabra montês e ao gado 

selvagem (búfalos). Foi a primeira vez que essas espécies foram domesticadas e criadas em larga escala. 

 

Essas invenções e inovações facilmente colocam os sumérios entre uma das culturas mais criativas de toda 

a Antiguidade, e mesmo da história. 
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