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História

Neste Guia você vai estudar os romanos na África.
Pág. 50 à 53 do Volume 6
Prof. Rogério Cunha

O poderoso, mas não tão soberano, exército romano na África.

Você já estudou, em vários momentos da sua vida, sobre a história romana. Deve se
lembrar de generais como Júlio César e Marco Antonio. Talvez até de coisas picantes
como o suposto envolvimento desse último com a líder egípcia Cleópatra.

Deve se lembrar também que a conquista de Cartago foi fundamental para a
expansão do poderio romano pelo Mediterrâneo. Dominar aquele entreposto
comercial fez toda a diferença.

O poderoso, mas não tão soberano, exército romano na África.
O exército romano sempre foi aclamado como um dos mais temidos da
Antiguidade. Mas será que isso foi sinônimo de ter tido vida fácil nas
conquistas romanas no norte da África?
Conquistar Cartago foi um grande feito, mas como foi avançar por todo o
norte do continente africano?
As sociedades africanas aceitaram passivamente a dominação ou
resistiram?

1. Qual era o interesse romano
no controle das possessões
cartaginesas na África do
Norte?
2. No mapa ao lado, vemos a
chamada África Proconsular,
já sob domínio romano.
Identifique quais territórios
africanos estavam contidos
nesta região.
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Refletindo sobre Cartago

Resistência à dominação romana
“Contudo, Roma não tinha poderes para eliminar radicalmente a resistência dos
berberes e nunca conseguiu manter sob controle permanente os nômades do
sul e do oeste. Apesar dos esforços de Trajano e Adriano e da firme orientação
política seguida por Sétimo Severo nas fronteiras da Tripolitânia, a crise do
século III interrompeu muito cedo esse empreendimento. O deserto, a mobilidade
que os camelos conferiam aos nômades, a facilidade das comunicações
de oeste a leste ao longo da cadeia do Atlas saariano asseguravam aos
irredutíveis berberes grande margem de manobra. A propósito, as tribos que
afinal conseguiram triunfar sobre a dominação de Roma obtiveram sua reserva
de combatentes na Mauritânia Tingitana e, mais tarde, nas vastas extensões
desérticas do interior da Tripolitânia.”
MAHJOUBI, A. “O período romano e pós-romano na África do Norte( parte I)”. In: História geral da
África, II: África Antiga. Brasília: Unesco, 2010. p. 504.

Para refletir
1. Pesquise quais eram as principais formas de resistência das
sociedades africanas frente às investidas romanas.
2. Identifique, no mundo atual, quais são as principais formas de
resistência de sociedades frente a tentativas de “colonização”(cultural,
econômica ou militar)?
3. Você já se flagrou em alguma situação pessoal em que resistiu frente
a imposições?
4. Em sua opinião, resistências são atitudes legítimas ou rebeldias que
devem ser combatidas?

Romanização dos territórios africanos
A conquista dos territórios africanos ao norte gerou um alto custo aos
cofres públicos romanos.
A manutenção das tropas era essencial, visto que nem todas as
tribos berberes haviam sido pacificadas, e a própria organização
administrativa teve que ser reestruturada a partir de estruturas
preexistentes.
Em muitos casos, algumas cidades de origem fenícia – aliadas aos
romanos nas Guerras Púnicas – mantiveram suas instituições ao custo
do pagamento de tributos, contando com a administração local de
sufetes (governantes fenícios).
Além disso, inúmeras obras foram iniciadas no intuito de adequar a
África Proconsular à organização urbana romana.

Os romanos utilizavam
diferentes estratégias de
dominação para além da
militar. Promoviam nos
novos territórios obras
de infraestrutura que os
“romanizavam”.
Outra estratégia era cooptar
as elites locais e tê-las como
aliadas dos romanos, como
o rei da Mauritânia Juba II,
cujos restos mortais estão no
mausoléu da imagem ao lado.

©Wikimedia Commons/Zil

Para refletir:

#IrAlém

Acesse o link abaixo e veja que os romanos não desejavam se limitar
apenas à região norte do continente. Também organizaram expedições
exploratórios pela África subsaariana.

Expedições Romanas na África Subsaariana

https://www.ancient.eu/trans/pt/2-1496/expedicoes-romanas-na-frica-subsaariana/

