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FICHA DE HISTÓRIA – 10º ANO 
 

ROMA 
 
 

Fonte A – O pragmatismo romano Fonte B – Aqueduto   
Pont du Gard – Nîmes, França – 14 d. C. 

A prudência romana empregou-se principalmente em 
coisas que pouca atenção receberam dos Gregos – 
pavimentação das estradas, construção de aquedutos 
e esgotos. De facto, os Romanos calcetam as estradas 
abertas através de montes e vales, a fim de as 
mercadorias poderem ser transportadas em carros 
desde os portos. Os esgotos, feitos de pesadas pedras, 
são tão largos, em alguns lugares, que podem passar 
sobre eles os carros carregados. O fornecimento de 
água por meio de aquedutos é tão abundante, que se 
pode dizer que os rios correm para as cidades, e quase 
todas as cidades, providas de canalizações, possuem 
fontes. 

Estrabão Geografia, II, 4-5 

 

  
274 m de comprimento; conduta de água a 55 

m acima do nível do rio 

  

Podemos afirmar que os Romanos têm um espírito essencialmente prático? 
 
O pragmatismo, dos Romanos orienta-os sobretudo para soluções que tendam a melhorar as 
condições de vida dos homens, o que é evidente nas suas construções. São, no essencial, um 
povo prático, que não se importa de substituir o que não é adaptável às novas situações que se 
vão apresentando. Isto sem prescindirem daquilo em que se sabem superiores. Em Roma, tal 
como na Grécia, os deuses são também honrados, mas os templos não são o alvo principal do 
seu espírito construtor. As estradas, as pontes e os aquedutos recebem mais atenção do 
Estado, uns por serem vitais à comunicação, os outros por assegurarem a distribuição gratuita 
da água. As cidades beneficiam ainda de redes de esgotos e de abastecimento de água, 
instalando-se fontes e latrinas públicas nos bairros das insulae (bairros pobres) e água 
canalizada e latrinas privadas nas domus (zona nobre). As termas, devido à sua dependência do 
abastecimento de água, ficam situadas na imediação de aquedutos, o que equivale a dizer que 
ficam, quase sempre, na periferia das cidades, tal como os edifícios de lazer (teatros, 
anfiteatros e circos ou estádios). 
O fórum ou praça pública é também alvo das preocupações dos Romanos: aí se situam os 
principais edifícios religiosos (templos aos deuses e ao imperador), políticos (a Cúria, o Senado e 
as Basílicas), as lojas e a escola (ao ar livre, debaixo de arcadas). No fórum reproduzem-se, em 
todas as cidades do Império, as estruturas fundamentais de Roma, tendo o cuidado de se 
definirem bem as ruas principais, para que um cidadão ao chegar a uma cidade onde nunca 
estivesse estado, alcançasse facilmente o centro, sentindo-se em casa. 
A estas preocupações com a qualidade de vida na cidade, chamamos urbanismo. Esta palavra 
deriva da palavra latina para cidade, a urbs (que designava apenas a área urbana, sem abranger 
as zonas rurais limítrofes). 
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Fonte C – Termas de Caracala – Roma  211-217 d. C. Fonte D – Domus e Insulae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

A- Frigidarium B- Sala central C - Tepidarium   D- 
Calidarium 
E – Sudatório F – Peristilos abertos e ginásios 
 
Este é o primeiro edifício polivalente a funcionar com 
banhos públicos, ginásios, zonas de negócios, 
biblioteca e centros de cultura de dia e, à noite, como 
centro de diversão  

A Roma de Augusto é uma cidade onde 
o crescimento da população torna mais 
imperativo que nunca ponderar o 
espaço. (…) Algumas imagens 
contemporâneas (…) mostram-nos as 
suas ruas em declive, escalando as 
colinas e orladas por pequenas casas 
amontoadas (…)  
O velho atrium itálico está prestes a 
desaparecer. Em Roma, apenas as 
antigas domus das famílias nobres 
ainda o possuem, mas já não se 
constroem outros. Para alojar a 
multidão cada vez mais numerosa, é 
necessário recorrer a soluções mais 
económicas. Os arquitectos inventam 
então a insula.  
       Chama-se insula, ou ‘ilha’, a um 
edifício rodeado de ruas por todos os 
lados (…) recebia a sua luz quase 
exclusivamente por aberturas que 
davam para a via pública e não para 
um pátio interior. O carácter essencial 
da insula é o de apresentar vários 
andares, aos quais se tem acesso por 
escadas que dão directamente para a 
rua. (…) As insulae multiplicaram-se 
(…). Comportavam cinco ou mesmo seis 
andares. Mas só os três primeiros eram 
construídos em cimento revestido de 
tijolos. O resto era feito em materiais 
mais leves e a parte superior muitas 
vezes em madeira. Os construtores e os 
proprietários obtinham certamente 
lucros elevados, mas em detrimento da 
solidez e da segurança. (…) Pode-se 
imaginar os riscos apresentados pelo 
uso exclusivo do carvão para a cozinha 
e para o aquecimento. Uma brasa mal 
extinta junto a uma parede de barro 
amassado com palha cortada (…). 
Pierre Grimal, A Vida em Roma na Antiguidade, 

Mem-Martins, Publicações Europa-América, 
1981, pp. 78-81 
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Construção da História: 

1. Tendo em atenção as afirmações de Estrabão na fonte A, indica quais são as 
grandes diferenças entre Gregos e Romanos, no que respeita a preocupações 
urbanísticas.   

2. Explica como a fonte B é um testemunho do espírito pragmático dos Romanos 
referido na fonte A.        

3. Imagina que eras um cidadão de Roma no início do século III. Indica os serviços 
de que podias usufruir nas termas de Caracala (fonte C).                                                                                   

4. Identificas esse espaço com algum que utilizes? Exemplifica.  
5. Após a leitura da fonte D:   
   5.1. Explica porque se multiplicaram as insulae. 
   5.2. Completa a última frase.        
6. Responde à questão no início do texto e justifica a tua resposta. 

 

Fonte A – Intenções de Júpiter para com o povo 
Romano, na Eneida 

Fonte B – Virgílio segurando a 
Eneida numa das mãos, ladeado 

por Musas  
Para Roma não marco tempo e espaço 

 e sempre lhe darei império sem fim. 
Melhor vai ser que Juno, agora  

Cansando terra e céu com seus temores, 
 de ideia mudará e já comigo 

Roma vai proteger, povo togado (…) 
De pulcra* origem vai nascer-vos César, 

 César Troiano, que dilatará  
Império até ao Mar e Fama aos Astros 

Do grande Iúlo Júlio já chamado 
* bonita 

Virgílio,Obras – Eneida 

 

   
Mosaico de Susa, séculos  II-IV 

Fonte C – A História 
segundo Cícero 

Fonte D – Tito Lívio e “os feitos do mais importante povo da terra”  

Pois quem ignora 
que a primeira lei da 
História é não dizer 
falsidade alguma? 
Em seguida, ousar 
afirmar a verdade? 
E não deixar nem 
uma suspeita de 
parcialidade ou de 
animosidade? Estes 
princípios todos os 
conhecem. 

Cícero Do Orador, II.15  
 

Se realizarei algo de valor, ao registar os feitos do povo Romano 
desde as origens da cidade, nem o sei bem (…) Seja como for, restará, 
porém, a satisfação de ter contribuído, tanto quanto a humana 
condição permite, para recordação dos feitos do mais importante 
povo da terra (…) O meu assunto é de um labor intenso, visto que 
serão recordados mais de setecentos anos e que o estado romano, 
partindo de um início humilíssimo, se desenvolveu de tal forma que já 
padece com a sua própria grandeza (…) Basta-me que cada um, à sua 
maneira, observe com agudeza de espírito o seguinte: qual o tipo de 
vida, que costumes havia; por intermédio de que homens e por meio 
de que políticas, na paz e na guerra, o império foi gerado e 
aumentado; siga como depois, com o relaxamento da disciplina, os 
costumes se desviaram do primitivo espírito e como seguidamente 
foram resvalando cada vez mais (…) até se chegar aos nossos dias. 

Tito Lívio, História de Roma – Ab Urbe condita 
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Fonte E – Tácito – o tom moralista Fonte F – Suetónio – o tom biográfico 

Augusto estruturou o Estado, não com base na 
realeza ou na ditadura, mas sim no Principado. 
(…) O exército, as províncias e a armada 
estavam integrados num sistema único. Os 
cidadãos romanos estavam protegidos pela 
lei. Os habitantes das províncias eram tratados 
decentemente. A Roma deu um aspecto 
magnificente. As raras vezes que usou a força 
foi para manter a paz (para a maioria). 

Tácito 

XLI. [Augusto] Aproveitou todas as 
ocasiões para testemunhar a sua 
generosidade em relação a todas as 
ordens. Por exemplo, ao trazer para 
Roma o tesouro real egípcio, na ocasião 
do seu triunfo de Alexandria, tornou a 
moeda corrente tão abundante que as 
taxas de juro baixaram e o valor das 
terras aumentou consideravelmente.  

Suetónio, Os doze Césares  

 
Construção da História: 
 

1. Destaca, na fonte A, uma frase que mostre a apologia de Roma, feita por 
Virgílio, na Eneida. 

2. Relaciona a representação de Virgílio, no mosaico de Susa (fonte B), com a sua 
obra.  

3. Quais são os princípios da História que Cícero defende, na fonte C? 
4. Concordas com Cícero? Porquê? 
5. Existe alguma relação entre os princípios defendidos por Cícero e o extracto do 

prefácio da História de Roma, de Tito Lívio (fonte D)? 
6. Classifica as fontes e justifica. 

 
 

Bom trabalho! 
 


