
 

Atividade para avaliação do 1º Ano 

ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO 
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“A idéia de Roma deu origem a inúmeros mitos ocidentais, cada um deles cheio de 

ressonância. Existe a imagem dos generais e cônsules da República, grandes conquistadores 
devotados ao serviço de seu país. Homens como Cato, que, depois de governar a província da 
Espanha, vendeu o próprio cavalo para que o Estado não tivesse que gastar com o transporte do 
animal, e como Cincinatus, que, novamente chamado pelo Senado para o comando supremo dos 
exércitos, foi encontrado trabalhando em suas terras. 

É claro que existiram outras grandes civilizações na história do mundo, a China, por 
exemplo, mas a antiga Roma, junto com a Grécia antiga, têm um apelo fundamental para o 
Ocidente, porque nossa própria cultura partiu deles. A sociedade européia jamais esqueceu que era 
herdeira de uma impressionante cultura anterior. 

O idioma inglês é distinguido pelo enorme número de palavras derivadas do latim e, em 
menor quantidade, das gregas. Palavras utilizadas no cotidiano em inglês [português] como art 
[arte], crime [crime], hour [hora], human [humano], idea [idéia], justice [justiça]. 

Roma demonstrou grande aptidão para a guerra. Depois de uma longa campanha, por volta 
do século III a.C., a península itálica estava submetida à dominação da cidade de Roma. A cidade 
conquistadora adquiriu refinamentos gregos. Por exemplo, suas moedas primitivas eram muito 
parecidas com as dos gregos. Em relação aos outros povos da Itália, os habitantes da cidade de 
Roma eram hospitaleiros e generosos na concessão da cidadania (sem direito de voto). Eles 
tinham que pagar tributos em forma de soldados, que, no fim das campanhas militares, eram 
colocados em ‘colônias’, novas cidades nos territórios conquistados. 

A Roma dos primeiros tempos era caracterizada pela força da opinião do povo, um forte 
espírito de dedicação à causa pública e rejeição ao individualismo. Apesar da influência cultural 
grega, havia uma forte corrente de suspeita em relação aos valores estrangeiros. A arte e a 
literatura romanas apresentavam os homens da República com qualidades como a simplicidade, a 
honestidade, a frugalidade e a parcimônia. O senso de justiça romano, o autocontrole e o espírito 
público dos romanos que impressionou os gregos quando ambos se encontraram no século II a.C. 
não eram um mito." 

(Griffin, Jasper: Introduction, In: Boardman, John et al orgs. The Oxford 
lllustrated History of the Roman World. Oxford: 2001, pp. 1-7.) 

A partir do texto acima, procure responder: 
a) No exercício de suas funções no Estado romano, os governantes citados pelo autor parecem 

ter uma qualidade em comum. Que qualidade é essa? 
b) De acordo com o texto, por que para nós que falamos português é fácil compreender 

palavras em inglês como human, justice, idea, sex, music e animal? 
c) Reflita além das informações que o texto fornece e responda: por que a civilização romana 

está mais próxima da cultura brasileira atual do que, por exemplo, a antiga civilização da 
China? 

d) Depois de conquistar a península itálica, os romanos exigiram um importante tributo dos 
povos que passaram a obedecer à grande cidade. Que tributo era esse? 

e) Qual foi o povo estrangeiro que mais influenciou culturalmente os romanos? 
 

 

2 
“O público, que antes outorgava comandos, consulados, legiões e tudo o mais, agora não 

interfere e apenas anseia DCX duas coisas: pão e circo".  
(Juvenal, séculos l e l! d.C.) 

O poeta Juvenal satiriza um aspecto da política em Roma imperial. Identifique o alvo da crítica e 
explique-a. 


