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História

Neste Guia, você vai estudar povos e reinos da Núbia
Pág. 32 a 38 do Volume 6
Prof. Rogério Cunha

A África não é o Egito
Quando falamos em civilizações na Antiguidade Africana, na cabeça da
maioria das pessoas só aparece o nome Egito.
Mas o Egito não foi a única grande civilização que existiu na África
dessa época. Muitas outras áreas com sistemas culturais, sociais e
políticos complexos também surgiram no continente.
Hoje você conhecerá mais sobre um deles: a Núbia.

A África não é o Egito
A civilização Núbia foi bastante longeva: durou mais de sete milênios.
Ela se localizava ao sul do território egípcio e manteve muitos contatos
com a sociedade dos faraós. Inclusive, muito do que conhecemos sobre
essa sociedade advém da análise de fontes deixadas pela própria
civilização egípcia durante as suas relações com os núbios.
Outra forma de se avançar no conhecimento sobre a história núbia é
pelos vestígios arqueológicos.
Leia a análise sobre a Núbia feita pelo historiador Roland Oliver a
seguir.

“Esse reinado atingiu o apogeu durante o intervalo ocorrido [...] entre 1700
e 1500 a.C. Durante esse período, oito governadores foram enterrados em
túmulos gigantescos, o maior deles com cerca de 90 metros de diâmetro. Os
bens tumulares foram saqueados, porém as câmaras construídas para eles eram
maiores do que as de qualquer das pirâmides egípcias. Os sacrifícios humanos,
não praticados no Egito desde a Primeira Dinastia, acompanhavam todos os
enterros reais e podem ter chegado à casa dos quatrocentos na maior das
tumbas. Os signos de riqueza exibidos tanto nas fortalezas palacianas quanto
nos túmulos de Kerma dão fortes indícios de que os governantes núbios de Kush
haviam utilizado uma base de poder na alta Núbia para assumir o controle das
minas de ouro da baixa Núbia durante a fase de debilidade do Egito no período
intermediário.”
OLIVER, Roland. A experiência africana da pré-história aos dias atuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
p. 74-75.

Para refletir:

1. Que tipos de relações egípcios e núbios estabeleceram?
2. É possível afirmar que as práticas religiosas e a organização política
núbia eram originais? Justifique.
3. Pontue qual era a principal atividade econômica e fonte de riqueza
da região.

Cultura na Núbia

Os núbios não chegaram a formar um governo centralizado, como
no Egito Antigo. O território era formado por diversos territórios
autóctones controlados por diferentes chefes.
Os reis núbios eram considerados de origem divina, o que conferia
a eles poder e autoridade sobre a população. Estabeleceram rico
comércio com os egípcios graças ao compartilhamento do Rio Nilo, por
meio do qual também desenvolveram a atividade da agricultura.

Escrita meroítica núbia

Embora possuísse características comuns
à escrita demótica (a escrita cursiva
egípcia), até hoje a escrita meroítica ainda
não foi totalmente decifrada.
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Além da rica religião politeísta, que
compartilhava similaridades com a
religião egípcia, os núbios desenvolveram
um complexo sistema de escrita alfabético
– o meroítico – que divergia do sistema
ideográfico egípcio.

Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2e/%C3%89criture_m%C3%A9ro%C3%A
Ftique_cursive.jpg>. Acesso em 14 jul. 2020.

EXERCÍCIOS
1. Qual o papel da escrita no estabelecimento comercial núbio?
2. Que diferenças podemos apontar entre os sistemas de escrita egípcio e núbio?

#IrAlém

As relações entre Egito e Núbia foram intensas. Ora marcada pelo
estabelecimento de relações comerciais, ora marcada por dominações
e hostilidades.
Para aprofundar mais sobre o tema das relações entre Egito e Núbia,
leia a reportagem a seguir:

Faraós negros do Egito Antigo
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/faraos-negros-egito-antigo.htm

