
Lutécia, berço da Cidade Luz 
Durante muito tempo historiadores e arqueólogos buscaram as origens daquilo que hoje é Paris. Até que em 

meados do século 19 obras na capital francesa revelaram ruínas um fórum romano, vias pavimentadas e termas. 
Vestígios de uma cidadela próspera que abrigou romanos e gauleses há dois milênios 

por Joël Shmidt 
 
A história da Lutécia galo-romana teve início no 
final dos anos 50 a.C., quando Labieno, oficial de 
César, foi encarregado de controlar a cidade. Era 
uma cidade de negociantes e barqueiros, os 
nautas, uma confraria que exigia o pagamento do 
direito de passagem de embarcações que 
navegassem o Sena e estavam mais preocupados 
com a economia do que com a política. A 
prosperidade da cidade é atestada pelas 
sofisticadas moedas de ouro cunhadas no final do 
período gaulês, algo impensável para uma tribo 
nômade ou um vilarejo mais atrasado. Roma era 
uma ameaça a esse povo. 
 
Ao ocuparem o território dos parísios há pouco 
mais de 2 mil anos, após a rendição de 
Vercingetórix, os conquistadores, no anseio de 
estender a pax romana a todos os territórios 
conquistados, construiriam uma cidade 
completamente nova, no alto da atual colina de 
Sainte-Geneviève. 
 
Os habitantes, aglomerados nas várias ilhas do 
Sena, começaram a se instalar na nova cidade. A 
atual rua Saint-Jacques formava o cardo, ou seja, 
o eixo norte-sul, presente em todas as cidades 
romanas; a rua das Écoles marcava o eixo leste-oeste, ou seja, o decumanus. Em torno dessas duas vias é que foi construída a cidade, 
cujo centro era o fórum, situado onde fica hoje em dia a rua Soufflot. 
 
A cidade tinha duas portas de entrada. Dois grandes edifícios foram ali edificados. No lugar do Panteão erguia-se, voltada para oeste, uma 
basílica – sede da vida política, administrativa e judiciária da municipalidade. Em frente a essa imponente construção, um templo dedicado 
a Júpiter; sua orientação leste obedecia a uma lógica, já que o Sol, representação simbólica da eternidade do soberano dos deuses 
romanos, aparecia a cada manhã, naquele ponto. 

 

 

As arenas galo-romanas em Lutécia, século II a.C., descobertas em 1870, durante a construção da rua Monge, em 
Paris. Ao fundo: o Panteão, gravura do livro "Paris através dos séculos" 

 

 

 
 
Entre a basílica e o templo estendia-se um imenso fórum – o centro 
estratégico, financeiro e comercial da cidade. Ele era cercado de pórticos 
que abrigavam um grande conjunto de lojas no térreo, e residências no 
andar de cima. Nas lojas, os clientes podiam encontrar produtos 
alimentícios e tudo que fosse necessário ao dia a dia. Ali havia também 
bares que serviam cerveja à base de cevada, assim como hotéis e quartos 
de pensão, onde os viajantes, entre eles legionários cansados após longas 
caminhadas, poderiam se refazer. 
 
Apesar de romanizados, os habitantes de Lutécia continuavam sendo 
comerciantes, e a situação da cidade, próxima da confluência do Sena com 
os rios Oise, Yonne e Marne, além de um sem-número de outros pequenos 
rios, conferia a ela um estatuto de cidade comercial especial. 
 
A gerência geral era feita nos escritórios da basílica, ao norte, na parte 
traseira de uma espécie de uma construção de cidade antiga. Ali é que a 
integralidade do cotidiano dos habitantes de Lutécia era administrada: 
abastecimento, gestão da água, segurança... Um edil se ocupava da polícia 
municipal e da distração dos habitantes – festas e lutas de todo tipo, 
espetáculos de rua –, de modo a manter a popularidade. Cobrava-se um 
percentual das taxas recebidas pelos nautas. Inteiramente submissa ao 
Império Romano, a cidade tinha pouca autonomia. 
 
Por vezes, o fórum se trans-formava em centro de combates, como por 
exemplo na época do imperador Sétimo Severo (por volta do ano 198), 
quando este, recente-mente eleito, foi obrigado a enfrentar um 
concorrente que tinha tropas em Lutécia. A batalha na praça foi violenta, 
com os combatentes entrincheirados atrás dos pórticos. Escavações nos anos 1970 revelaram marcas de um grande incêndio que teria 
acontecido naquele período, sinal de enfrentamentos sanguinários, que puderam ser datados do final do segundo século de nossa era. 
 
A adaptação dos gauleses à cidade romana parece ter sido fácil, como em todas as demais cidades do país, pequenas ou grandes. Dispondo 
de parcos recursos em suas ilhas no Sena, os parísios apreciavam os confortos da urbanização. 
 
A cidade se estendia até as margens do rio e as vias romanas eram cada vez mais numerosas. Da mesma forma que o cardo e o 
decumanus, elas recebiam primeiro uma espécie de contrapiso enrijecido – feito de pedrisco, gravetos ou telhas moídas, misturados com 
cal dura ou areia enriquecida de argila –, sobre o qual eram assentadas grandes lousas de pedra, como lajotas, obedecendo a práticas 
extremamente precisas. Uma intensa circulação de pessoas, charretes, carros, cavaleiros e soldados animava a cidadela, que se 
desenvolveu durante os três primeiros séculos, e abrigava uma população que chegou a 10 mil habitantes, a julgar pela capacidade das 
arenas cujos vestígios foram conservados, na rua Monge. 
 
 
 

 

 

Moeda de ouro cunhada no final do período gaulês 
 

 



 
 
Nelas aconteciam combates de gladiadores e enfrentamentos entre homens e 
animais selvagens, assim como apresentações teatrais. As imponentes termas 
foram construídas onde hoje é o cruzamento dos bulevares Saint-Michel e Saint-
Germain. Nelas havia todo tipo de aposento típico desses estabelecimentos : o 
frigidarium (banho frio), o tepidarium (banho morno), o caldarium (banho 
quente), ginásios, bibliotecas e salas de massagem onde os escravos cuidavam 
dos clientes. O ponto de origem do abastecimento de água era o rio Bièvre, por 
meio de dutos subterrâneos ou a céu aberto, que levavam o precioso líquido até 
Lutécia. Os romanos construíram também um aqueduto monumental sobre o qual 
correm as águas do Bièvre, às quais vinham se somar os cursos d’água dos 
afluentes, inúmeros, naquela região, e que existem ainda hoje. 
 
A exemplo de várias cidades romanas, Lutécia foi erguida sobre uma colina 
voltada para o norte, pois os médicos da época acreditavam que o vento que 
soprava nessa direção era purificante, salutar e saudável. 
 
As ilhas de Lutécia foram aos poucos abandonadas quando a nova cidade galo-
romana se organizou, mas não foram destruídas. Em caso de ataques, podiam 
servir de proteção. Elas eram habitadas pelos mais pobres, em especial os 
artesãos que trabalhavam metais. As obras feitas no subsolo da esplanada 
dianteira da catedral de Notre-Dame revelaram ruas antigas e oficinas de 
ceramistas. A cerâmica de Lutécia era famosa em toda a Antiguidade e peças com 
a marca dos fabricantes locais foram encontradas na Itália. 
 
Mas escavações feitas há cerca de 30 anos revelaram um hábitat urbano evidente, 
em especial sob a rua de Lutèce – de nome apropriado – na frente do Palácio de 
Justiça. A margem direita foi por muito tempo considerada por arqueólogos como 
inabitável e insalubre, coberta de pântanos nos quais os habitantes pescavam. Mas 
escavações revelaram a presença de inúmeras moradias. Às margens do Sena 
foram descobertos os vestígios de arsenais nos quais eram fabricadas pequenas 
embarcações comerciais, características dos nautas, como ilustrado nos quatro 
cantos do teto do frigidarium das termas. 

 

 

Fundação da cidade de paris pela tribo celta dos parísios. Gravura de F. 
Bourdin século XIX 

 

 

 
 
 
 
 
Lutécia viveu em paz por longos séculos. E 
prosperou. Prédios administrativos foram 
erguidos, para completar as construções in-
suficientes da basílica, a leste do fórum, dado o 
grande número de homens de negócios e turistas 
que acorriam à cidade. Mas a partir do século III 
as invasões bárbaras trouxeram tempos difíceis.Os 
habitantes se concentraram nas estreitas ilhas que 
os protege-riam dos inimigos. Muitos fugiram, mas 
boa parte se recusou a deixar a terra de seus 
antepassados, fossem gauleses ou romanos. Os 
que ficaram destruíram uma parte da cidadela 
romana, do Quartier Latin, sobre a colina Sainte-
Geneviève, para usar os materiais de construção 
para erguer muralhas. Foi assim que os bustos e 
estátuas originários de monumentos da brilhante 
Lutécia pouco a pouco desertada acabaram nas 
ilhas. Não para servir de decoração, mas 
simplesmente como material de reutilização. 
 
Juliano, o Apóstata, esteve na Lutécia do IV a.C. 
Ele morava num palacete supostamente 
construído anos antes, no local onde ficam hoje o 
Palácio de Justiça e a sede da polícia de Paris. Ou 
seja, também numa ilha. Nessa época, os 
bárbaros estavam mais distanciados dali, e só os persas ameaçavam as fronteiras orientais do império. Em seu Misopogon (O inimigo 
barbudo), escrito em grego, Juliano fala de sua estadia em Lutécia, cidade que apreciava, por seu clima temperado e sobretudo pela água 
do Sena, que ele considerava excelente e extremamente potável! Em sua “querida Lutécia”, como ele a chamava, é que Juliano foi 
proclamado imperador de Roma, em 361, antes de partir em missão contra os persas e morrer em combate, em 363. É surpreendente que 
nenhuma rua ou avenida da Lutécia de hoje tenha o nome desse letrado imperador. 
 
Um século depois, uma personagem se transformaria numa espécie de prefeita : a célebre santa Genoveva. Ela tinha um grande patrimônio 
fundiário e era filha de um administrador de terras do império, um verdadeiro celeiro que abastecia os parisienses – chamemo-los assim – 
de trigo, quando eles foram sitiados pelas tropas de Childerico I, em 470, depois de terem temido a ameaça dos hunos liderados por Átila, 
em 451. 
 
Morta em 511, ela foi enterrada ao pé da colina que tem seu nome, na ilustre companhia de Clóvis e, mais tarde, de Clotilde, numa igreja 
construída para abrigar os despojos do primeiro rei merovíngio e de sua esposa. Isso foi antes de os restos mortais de santa Genoveva 
serem postos numa urna, obra de santo Eló, destruída durante a Revolução Francesa; na igreja Saint-Étienne-du-Mont há outra urna, 
contendo alguns ossos. 
 
Da Lutécia antiga não sobraram mais do que as termas e as arenas, sem falar – não podemos nos esquecer – do traçado de certas ruas, 
nos arredores da igreja Saint-Séverin. E de tudo aquilo que vai sendo eliminado na região do Quartier Latin, no afã de destruição e reforma 
: novos vestígios, sejam romanos, sejam merovíngios, como por exemplo o cemitério descoberto na rua Pierre-Nicole, fora dos limites da 
cidade e que, como as arenas, costumava realmente ficar fora do perímetro. Lutécia lateja ainda sob Paris, viva. Essa cidade ainda tem 
muito a nos revelar, nos anos que temos diante de nós. 
 

 

 

Aqueduto encontrado nas escavações de um sítio de lutércia, gravura, 1890 
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“Nosso Negócio é Fazer História” 
 
 
 

 

 

 


