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O presente manual trata-se de uma breve coletânea sobre o Reino da Núbia, e seu escopo é 

abordar as suas especificidades, tais como a dinâmica dos reinados, a cultura, escrita desses 

povos, a economia como base de sustentação desses sujeitos que habitavam as margens do rio 

Nilo, a religiosidade entre outros. O que propomos não é a promoção de uma reflexão muito 

teórica ou até mesmo aprofundada dos conteúdos supracitados, como se requer, outrossim, 

buscamos elencar uma reflexão panorâmica desses conteúdos que fazem parte das bases 

historiográficas deste reino em específico. O mesmo é subdivido em tópicos sucintos, que busca 

seguir uma certa linearidade textual e interativa ao trazer ilustrações como mecanismos de 

fixação de tais abordagens.   

Desde já, desejamos uma ótima leitura aos nossos leitores.  
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A Núbia (etimologicamente “terra do 

ouro”) era o território que, há tempos atrás 

correspondia ao sul do Egito e norte da África 

subsaariana e, nesse sentido, representou por 

muito tempo o espaço da confluência cultural e 

econômica dessas diferentes partes de África. 

 Como território próximo do Egito, a Núbia 

também guarda em comum com aquele reino a 

experiência de ligação com o Rio Nilo, embora 

deva ser diferenciada do primeiro em termos. 

Diferentemente do Egito, que contava com um 

reino central e centrado, representado pela 

figura excelsa do faraó, na Núbia essas 

questões aconteciam de forma muito mais 

difusa. Ou seja, não é possível falar em uma 

centralidade de poder, mas em divisões 

políticas, no caso núbio.  

 Uma dificuldade proeminente que se 

apresenta na recuperação de dados que 

descrevem a história da Núbia, principalmente 

em relação ao Egito, está na diferença entre as 

línguas dos dois reinos. Enquanto muito da 

língua egípcia antiga tem sido decifrado, o 

merolítico núbio encontra barreiras e deixa em 

aberto grande parte da história do território. 
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Os núbios tinham um jeito próprio para 

proceder à sucessão de seus reis. Diferente da regra 

egípcia, onde o poder passava de pai para filho, na 

Núbia, quando um rei morria, seu poder era entregue 

a seu segundo irmão, que governava de forma 

vitalícia. Na seqüência, o trono era passado para 

cada um dos irmãos sobreviventes. Terminado essa 

sucessão, o poder real era entregue ao filho mais 

velho de quem primeiro reinou, só depois, era 

retomado a linhagem de irmão para irmão.  

O rio Nilo foi de extrema importância para o 

contato entre os povos nilóticos e desempenhou 

duplo papel. Além de trazer água e solo fértil do 

interior da África, as enchentes anuais do Nilo eram 

responsáveis pelo rejuvenescimento dos campos, 

contribuindo para a sobrevivência e riqueza dos 

moradores do vale até o Mediterrâneo Oriental. 

Também colaborou levando idéias, mercadorias e 

pessoas para o interior da África subsaariana. Muitos 

historiadores consideram que este rio perene, 

tornara-se um corredor econômico e cultural, onde 

homens, levando seus produtos e idéias circularam, 

estabelecendo relações entre si.  
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Napata era um ponto de partida da produção aurífera das minas núbias, para as demais 

localidades do vale do Nilo até o mar Vermelho. Onde existiu Napata, atualmente encontra-se a 

cidade de Merowe (não confundir com a antiga Meroe – a grande cidade da Antiga Núbia). Da antiga 

cidade de Napata não resta muita coisa, além das ruínas do templo de Taharca, a capela de Aspelta, 

o Jebel Barcal e as necrópoles de Nuri e Kurru. 

 

Vários fatores contribuíram para que Meroe tornasse um grande centro urbano, dentre eles, a 

menor aspereza do clima e do solo e a pequena distância da rota de caravanas que ligava Meroe a 

Napata. Esse caminho tornou-se mais freqüente, pois, como já dissemos, encurtava bastante o trajeto 

e com isso, permitia uma economia tempo e menores gastos nas viagens de negócios. Meroe lucrou 

muito com o desenvolvimento do comércio com o mar Vermelho. Tornou-se um grande império de 

produtos africanos que chegavam das montanhas etíopes, do Níger, do Dafur e do Chade. As 

mercadorias chegavam passando de mão em mão, de tribo em tribo. Não há registros de que fossem 

muito longe buscá-las. Os escravos também eram trazidos e vendidos para terras distantes, para 

evitar que fugissem e retornassem a sua terra de origem. 
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Os antigos núbios, assim como os egípcios, 

eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, 

e praticamente cultuavam as mesmas divindades. Um 

mesmo deus podia ter nomes e aparências variadas, 

conforme a região e o período histórico. Alguns destes 

eram representados com formas humanas. Outros com 

cabeça de animais e corpo de humanos, ou seja, eram 

antropomorfos. Era comum a adoração de animais, 

dentre eles, podemos citar o gato, o crocodilo, o 

carneiro, o leão, o elefante e outros. Vale ressaltar que 

alguns animais pré- históricos como as girafas, por 

exemplo, e outros mais tardios como galo e cavalos não 

figuravam no panteão animal divinos dos núbios. 

 

Apedemak era um deus guerreiro 

com cabeça de leão, adorado na 

Núbia pelos povos Meroiticos. 

Um número de templos 

dedicados a  Apedemak são 

conhecidos da região Butana: 

Naqa, Meroe, e Musawwarat es-

Sufra, o que parece ser o seu 

local de culto. No templo de 

Naqa construído pelos 

governantes de Meroe, ele foi 

descrito como um deus de três 

cabeças leoninas e com quatro 

braços, mas ele também é 

descrito como uma divindade 

única leonina cabeças. 

Bastet, deusa protetora 

das grávidas. Era 

representada com corpo 

de mulher e cabeça de 

gato. Havia crença de 

que protegia as pessoas 

das doenças e dos 

demônios. 
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Dedun – “Senhor da Núbia”, conhecido como o deus do Sul e fornecedor de incenso. Muito 

venerado pelos núbios.  

 

Amon – O deus sol. O deus supremo, representado ora antropomórfico, usando na cabeça o 

modius de altas plumas, ora com cabeça de carneiro.  

  

Osíris - Era o juiz dos mortos. Deus da morte, mestre da vida e da eternidade. Herói de muitas 

lendas.  

 

Ísis – Deusa querida por todos os núbios, venerada no templo de File. Trazia na cabeça um disco e 

uma cornadura de vaca, está sempre associada a Osíris.  

 

Hórus – Representado com cabeça de falcão e corpo de homem. Filho de Osíris e Ísis. Deus 

reinante sobre os vivos. 

 

Upuaut- O deus-cão explorador de assiut a Kuban  

  

Bes - O deus senhor de Punt, assim considerado por trazer a deusa Hathor para o convívio dos 

núbios. 

 

Mandúlis- era um deus menino e um deus-filho solar que aparecia sob duas formas: de Mandúlis 

criança e Mandúlis adulto, os dois tinham a aparência de falcões coloridos. 

 

Min – Deus protetor dos pesquisadores do ouro - Sebiumequer – Deus orientador e antropomorfo 

com a dupla coroa. Divindade guerreira, por vezes, leontocéfala. 
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O cristianismo surgiu na Núbia pela pregação dos monofisitas e católicos. Mas a população não 

atingia a diferença entre uma e duas naturezas em Cristo e não conhecia as minúcias das 

terminologias: natureza, pessoa, essência, existência... Al-Aswani escrevia: «A sua religião é o 

cristianismo segundo o rito jacobita (ou seja, copto-ortodoxo, monofisita); os seus bispos 

dependem do patriarca de Alexandria, os seus livros estão escritos em grego, mas (os sacerdotes) 

explicam-nos na sua língua.» 

Os núbios acreditam em Jesus Cristo, filho de Deus, nascido de Maria, virgem e mãe de Deus. As 

inscrições que acompanham os ícones não deixam dúvidas. Maria é sempre apresentada como 

Parthenou e Teotokou (no genitivo) e o Menino que tem no colo é sempre Iyou Theou, Soter (filho 

de Deus, Salvador). A própria iconografia o afirma: o Menino segura, com a mão direita levantada, 

um «lenço» desdobrado, azul, com estrelas e, na mão esquerda, abaixada, um «lenço» castanho; é 

uma clara referência a Isaías 40, 12: «Quem... mediu o céu a palmo, ou o pó da terra com o 

alqueire?» As invocações à cruz atestam a fé na morte redentora de Cristo, e os ícones da sua 

descida aos infernos, ressurreição, ascensão, de Cristo na glória confirmam que eles conheciam 

todos os mistérios cristológicos. Não há qualquer dúvida sobre o culto aos anjos e santos. 

Em 3.100 a.C, a Núbia foi conquistada pelo Egito que ora incorporava a nação a seu 
império, ora concedia que vivesse como um reino independente. Mas, o certo é que por muitas 
dinastias os faraós utilizaram os núbios como escravos e são eles os que se podem ver nas 
gravuras do Egito antigo a guardar os palácios e as tumbas.   
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A escrita meroítica era uma adaptação do sistema de escrita egípcio para a língua 

cuxita. Contudo, era alfabética, ao contrário da do Egito, que era ideográfica. Na escrita 

meroítica era possível escrever determinadas palavras usando apenas consoantes. Esta 

escrita tinha duas formas distintas. A primeira delas, mas restrita, era destinada a documentos 

religiosos e reais. Surgiu da escrita hieroglífica egípcia. A segunda, mas utilizada que a 

anterior, era uma escrita cursiva, que derivou da escrita demótica do Egito. Essa segunda 

escrita tinha um alfabeto de 23 sinais. 

 A escrita meroítica não foi ainda totalmente decifrada. Os estudiosos conseguiram 

identificar os sons fonéticos da escrita, mas não conseguem interpretar as palavras que eles 

formas, com exceção de alguns nomes de pessoas e lugares.  
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Desde os primeiros tempos, os 
habitantes da Núbia desenvolveram técnicas 
para produzir artigos de pedra, ferro e de 
cerâmica. 

 Na Núbia, havia cerâmica em 
abundância, importada do Egito ou produzida 
no local. Os oleiros núbios fabricavam 
principalmente vasos arredondados, a maioria 
preta ou vermelha. Os vasos, moldados à 
mão pelas mulheres, representam hoje uma 
das mais belas heranças da cultura material 
meroítica. 

 Os núbios cultivavam trigo, cevada, 
domesticavam bois, cabras, ovelhas e 
carneiros e praticavam a pesca. O cultivo da 
terra foi impulsionado pela introdução da nora, 
ou roda pérsica. Movida por um boi, a nora 
captava água do rio e distribuía pelos  

 

canais de regar, permitindo irrigar as terras as 
margens do Rio Nilo. 

 Mas foi o comércio a atividade 
econômica mais importante. Os povos núbios 
já estabeleciam relações comerciais com as 
comunidades que habitavam a região do Egito 
mesmo antes da unificação do reino egípcio. 

Em troca de objetos de cobre, de 

conchas e pedras trabalhadas, os núbios 

ofereciam gomas, incenso, pele de animais, 

madeiras, marfim, ouro e, principalmente 

pedras para a construção dos templos e 

pirâmides do Egito. 

A cultura dos povos de Núbia guardava tradições importantes, como o hábito de construir túmulos 

em forma de pirâmides. Esse povo também tinha uma escrita própria, que está marcada até os dias de hoje 

nas pirâmides de El Kurru, Nuri e Meró, na região do Sudão. O Egito teve vários faraós núbios, líderes negros 

que unificaram e fortaleceram o império. Os núbios foram os responsáveis por várias maravilhas 

arquitetônicas do Egito, principalmente as que se localizavam nas proximidades do Rio Nilo. Os núbios 

deixaram uma marca importante na cultura do povo do Egito. Na cultura dos povos de Núbia, o artesanato, 

os animais e as tradições são muito relevantes. Uma das tradições mais antigas, e que ainda é mantida em 

Núbia, é a hora do chá. Hoje, Núbia é uma nação com vários sítios arqueológicos, com um povo ancestral e 

com muita história preservada. 
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 No livro “História Geral da África”, organizado pela UNESCO, mais precisamente no volume 

IV, intitulado “África do século XII ao XVI”, podemos encontrar maiores informações sobre a 

Núbia na África Antiga.  

 Há também as versões em PDF disponíveis para download.  

Acessar: http://www.unesco.org 
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