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História

Neste Guia você vai estudar sobre os Povos Berberes e a cidade de Cartago
Pág. 47 à 50 do Volume 6
Prof. Rogério Cunha

Em busca dos povos berberes
Você certamente já assistiu a algum filme retratando a África como um verdadeiro pesadelo
climático, certo? Escorpiões, imensas dunas e tempestades de areia e nem uma só gota
d’água… O imaginário que permeia o Deserto do Saara inspirou, por muito tempo, inúmeras
histórias de aventureiros na região.
E se alguém te dissesse que nem só aventureiros decidiram tentar a sorte na região, mas
também fenícios e até mesmo cartagineses?
Nossa história começa na região do Magrebe, onde os primeiros habitantes aprenderam a
conviver com as dificuldades impostas pelo clima na região, vivendo de forma nômade.

Entendendo o nomadismo berbere
“Os condicionamentos climáticos certamente restringiram o modo
de vida da maior parte das populações saarianas ao nomadismo,
com centros de sedentarização, como ocorreu com os primeiros
conquistadores árabes. A organização tribal, inerente a seu estágio
de evolução, constituía a regra política básica, mas ocasionava
incessantes guerras, relatadas com precisão por Heródoto e Ptolomeu.”

Fonte: SALAMA, P. O Saara durante a Antiguidade clássica. In: História geral da África, II:
África Antiga. Brasília: Unesco, 2010. p. 570.

A organização dos berberes
Os povos berberes
tradicionalmente ocupavam
a região do Magrebe,
realizando incursões pelas
regiões desérticas em busca
de núcleos temporários de
agricultura próximos aos oásis.
Realizavam escambo
e, embora unidos pela
língua, formavam um grupo
essencialmente heterogêneo

Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/66/Berbers.png>. Acesso em 17 jul. 2020.

A chegada de novos grupos
Como visto, os berberes tinham um estilo de vida baseado no
nomadismo, todavia grupos fenícios chegaram ao norte da África para
fundar entrepostos de comércio.
Como você sabe, os fenícios, ou povo do mar, se dedicavam à prática
do comércio e estabeleceram entrepostos de comércio em vários
pontos do litoral do mar Mediterrâneo.
O norte da África foi um pontos escolhidos devido a uma posição
geográfica privilegiada inserida em boas rotas marítimas de comércio.

Dessa forma, no século IX a.C., a cidade de Cartago é fundada por
fenícios, e no século VI a.C., ela se tornou independente.
Com uma economia baseada no comércio, muita riqueza afluiu para
o seu território e parte dela era vista nas construções da cidade e na
sua desenvolvida região portuária. A maior parte dessas riquezas ficou
concentrada nas mãos da aristocracia local que, além de controlar o
comércio, era também a detentora dos melhores lotes de terras.
Tamanha prosperidade chamou a atenção de povos que viviam
próximos a Cartago.

Analise com atenção as comparações entre Cartago e Roma.

“Em 264 a.C., com a ascendência inegável de Roma na Itália, a cidade deu início a
uma série de conflitos com Cartago. Os paralelos entre essas duas cidades que se
tornaram duas inimigas tão cruéis são impressionantes. Ambas foram fundadas com
uma diferença de meio século, uma delas no final do século IX [Cartago] e a outra
por volta da metade do século VIII a.C. [Roma]. Suas estruturas sociais internas
eram muito semelhantes: as instituições das duas cidades-estados eram dominadas
por aristocratas proprietários de terras. No fim do século VI, as duas também eram
independentes, sendo que Roma se libertara de um rei (rex) e Cartago ganhara a
independência de Tiro, sua cidade mãe.
CLINE, Eric; GRAHAM, Mark. Impérios Antigos: da Mesopotâmia à Origem do Islã. São Paulo: Madras.
2012. p. 249-250.

Para refletir:
1. Que raízes históricas ajudam a explicar a vocação cartaginesa para o comércio?

2. Reflita sobre quais são as habilidades necessárias para que uma sociedade tenha
uma vocação comercial.

3. Por qual razão Roma e Cartago rivalizavam?

#IrAlém

Assista a um vídeo para conhecer mais sobre a importante cidade do
mundo antigo: Cartago.

INCRÍVEL HISTÓRIA DE CARTAGO | A ASCENSÃO DA CIVILIZAÇÃO | HISTORY

https://www.youtube.com/watch?v=ucGMmrikz88

