
BELCHIOR MONTEIRO LIMA NETO
Érica Cristhyane Morais da Silva

Gilvan Ventura da Silva 
Organizadores

FORMAS E IMAGENS
DA CIDADE  ANTIGA





FORMAS E IMAGENS 
DA CIDADE ANTIGA

BELCHIOR MONTEIRO LIMA NETO

ÉRICA CRISTHYANE MORAIS DA SILVA

GILVAN VENTURA DA SILVA

(ORGANIZADORES)

EDITORA MILFONTES

VITÓRIA

2020



EDITORA MILFONTES

Av. Adalberto Simão Nader, 1065, sala 302, Vitória/ES
Compra direta e fale conosco: www.editoramilfontes.com.br

Distribuição nacional em: www.amazon.com.br
editor@editoramilfontes.com.br

Brasil

Editor chefe
Bruno César Nascimento (Ufes)

Conselho editorial
Prof. Dr. Alexandre de Sá Avelar (UFU) 

Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior (Unicamp) 
Prof. Dr. Arthur Lima de Ávila (UFRGS) 

Prof. Dr. Cristiano P. Alencar Arrais (UFG) 
Prof. Dr. Diogo da Silva Roiz (UEMS) 

Prof. Dr. Eurico José Gomes Dias (Universidade do Porto) 
Prof. Dr. Hans Urich Gumbrecht (Stanford University) 

Profa. Dra. Helena Miranda Mollo (Ufop) 
Prof. Dr. Josemar Machado de Oliveira (Ufes) 

Prof. Dr. Julio Bentivoglio (Ufes) 
Prof. Dr. Jurandir Malerba (UFRGS) 
Profa. Dra. Karina Anhezini (Unesp) 

Profa. Dra. Maria Beatriz Nader (Ufes) 
Prof. Dr. Marcelo de Mello Rangel (Ufop) 

Profa. Dra. Rebeca Gontijo (UFRRJ) 
Prof. Dr. Ricardo Marques de Mello (Unespar) 

Prof. Dr. Thiago Lima Nicodemo (Uerj) 
Prof. Dr. Valdei Lopes de Araújo (Ufop) 

Profa. Dra. Verónica Tozzi (Univerdidad de Buenos Aires)



COLEÇÃO 'LUX ANTIQUITATIS'

Diretores da coleção ‘Lux Antiquitatis’
Prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva (Ufes)

Profa. Dra. Érica Cristhyane Morais da Silva (Ufes)

Conselho editorial
Prof. Dr. Alexandre Carneiro Cerqueira Lima (UFF)
Profa. Dra. Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG)

Prof. Dr. Belchior Monteiro Lima Neto (Ufes)
Profa. Dra. Claudia Beltrão da Rosa (UNIRIO)

Prof. Dr. Fábio de Souza Lessa (UFRJ)
Prof. Dr. Fábio Duarte Joly (Ufop)

Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho (Unesp)
Profa. Dra. Norma Musco Mendes (UFRJ)

Prof. Dr. Renan Frighetto (UFPR)
Prof. Dr. Thiago Eustáquio Araujo Mota (UPE)



© 2020 Editora Milfontes
© 2020 Os autores

Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte da 
obra, por qualquer meio, sem autorização da editora, constitui 

violação da LDA n° 9.610/98.

Revisão e normas
Os autores

Projeto gráfico, capa e editoração eletrônica
João Carlos Furlani

Imagem da capa
Mosaico policromático de pavimento representando Jerusalém, 

nomeada como hagia polis. O painel se encontra instalado na nave 
central da Igreja de São Estêvão, em Umm Er-Rasas, atual Jordânia.  

Sua confecção remonta ao período bizantino (século VIII).

CTP, impressão e acabamento
GM Gráfica e Editora

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

L732 Formas e imagens da cidade antiga / Belchior Monteiro Lima 
Neto; Érica Cristhyane Morais da Silva; Gilvan Ventura da Silva 
(Organizadores). - Vitória: Editora Milfontes, 2020. (Coleção Lux 
Antiquitatis).
316 p.: 20 cm.: il.

Inclui bibliografia. 
ISBN: 978-65-86207-10-1

1. Civilização Clássica. 2. Cidade. 3. Sociabilidades. 4. Espaço. I. 
Lima Neto, Belchior Monteiro. II. Silva, Érica Cristhyane Morais 
da. III. Silva, Gilvan Ventura da.

CDU: 94(37)



Sumário

Apresentação 
9

Os organizadores

Arquitetura doméstica e moralidade: uma leitura da 
Mostellaria, de Plauto 11

Claudia Beltrão da Rosa

In festiuo loco: observações sobre o teatro e a audiência na 
época de Plauto 33

José Guilherme Rodrigues da Silva 

A arquitetura romana entre a Arqueologia e a obra de 
Vitrúvio: o exemplo do teatro romano de Bracara Augusta 61

Manuela Martins 

A cidade entre duas arces: topografia e identidade na Roma 
augustana 91

Thiago de A. L. C. Pires

Forma, função e uso dos espaços domésticos na cidade 
antiga: as domus da Hispânia romana 117

Fernanda Magalhães

Urbanismo romano no Norte da África: considerações a 
partir da documentação arqueológica 145

Maria Cristina Nicolau Kormikiari



A construção do espaço como estratégia política: 
a romanização da paisagem urbana de Lepcis Magna  

(sécs. I a.C.-II d.C.) 173

Belchior Monteiro Lima Neto

O platô de Dafne na Antiguidade Tardia: os usos do espaço 
e a relação com a asty de Antioquia de Orontes 201

Érica Cristhyane Morais da Silva

Constantinopla além do Império Bizantino: a formação de 
uma capital (séc. IV) 231

João Carlos Furlani

A rua e suas funções na cidade pós-clássica: algumas 
reflexões sobre o caso de Antioquia (351-450) 265

Gilvan Ventura da Silva

 Bracara e a cristianização das cidades ocidentais na 
Antiguidade Tardia, algumas reflexões 293

Francisco Andrade e Luís Fontes

Sobre os autores 315



FORMAS E IMAGENS DA CIDADE ANTIGA 61

A arquitetura romana entre a Arqueologia 
e a obra de Vitrúvio: o exemplo do teatro 

romano de Bracara Augusta*

Manuela Martins

Introdução

A arquitetura romana constitui um dos domínios mais 
investigados da Antiguidade Clássica, mergulhando 
as suas origens no Renascimento, tendo por base o 

reconhecimento das ruínas dos antigos edifícios de Roma, 
então ainda parcialmente visíveis, e a redescoberta do tratado 
De Architectura de Vitrúvio, que viria a ser reinterpretado e 
ilustrado pelos arquitetos que nele se inspiraram para construir 
os seus próprios tratados. Ao longo dos séculos seguintes, 
os monumentos da Roma antiga foram sendo desenhados e 
interpretados, afirmando-se uma tradição de estudos que viria 
a ser consolidada, a partir do século XVIII, pela descoberta 
das cidades de Herculano e Pompeia e, já no século XX, pela 
identificação arqueológica dos edifícios de inúmeras cidades do 
Império Romano. Assim, os vestígios arqueológicos e a obra 
de Vitrúvio representam os alicerces de uma longa tradição de 

* Este capítulo foi elaborado no âmbito do projeto Usos do Espaço na Cidade 
Antiga, financiado por intermédio do Convénio FCT-CAPES, submetido 
ao concurso 2019-2020, desenvolvido em cooperação entre a Ufes e a 
Universidade do Minho.
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estudos, centrada na arquitetura romana, que tem a virtude de 
continuar a desafiar-nos com novos conhecimentos e questões. 

Muitos dos nossos conhecimentos sobre a profissão de 
arquiteto e sobre a tecnologia de construção romana resultam da 
leitura do tratado vitruviano, quase milagrosamente preservado, 
que tem sido objeto de múltiplos estudos e interpretações, muito 
embora permaneça problemática a sua aplicação real à arquitetura 
do tempo de Augusto. No entanto, a Arqueologia acrescentou uma 
dimensão material incontornável ao conhecimento de edifícios 
romanos, que favorece uma análise sobre o modo como se construía 
nas diferentes regiões do Império e se difundiram os modelos 
construtivos que emanavam de Roma. Por isso, o estudo da 
arquitetura romana, enquanto expressão cultural que formatava a 
imagem da cidade antiga, tem que assentar nos dados arqueológicos, 
não prescindindo, todavia, de uma necessária reflexão crítica sobre 
o conteúdo da obra de Vitrúvio, que nos fornece alguns valiosos 
conhecimentos sobre a tecnologia helenística e romana e sobre o 
modo de elaborar os projetos dos edifícios.

É essa reflexão que nos propomos desenvolver neste 
capítulo, assumindo como caso de estudo o teatro romano de 
Bracara Augusta, descoberto em 1999, na sequência dos trabalhos 
arqueológicos realizados na Colina da Cividade, em Braga, o qual 
se encontra parcialmente escavado. Trata-se de um contexto 
privilegiado para perceber o contributo das fontes arqueológicas 
e das fontes escritas para a compreensão das formas e imagens 
dos espaços urbanos romanos.

O estudo da arquitetura romana: velhas e novas temáticas 

Quando comparamos a arquitetura romana com a 
grega, podemos considerar que ela é mais monumental, mais 
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utilitária e funcionalmente diversificada e, simultaneamente, 
mais dinâmica, o que resulta da maior variedade dos 
elementos arquitetónicos que incorporava, sendo também 
mais ornamentada, pois integrava temas ausentes da gramática 
decorativa grega. Mas a característica mais marcante da 
arquitetura romana evidencia-se na sua monumentalidade, que 
resulta do jogo das massas construídas e da utilização combinada 
de vários elementos arquitetónicos, que se articulavam de modo 
harmonioso na composição e cobertura dos edifícios (WARD-
PARKINS, 1988). Enquanto o uso do opus caementium permitiu 
a construção de grandes edifícios, a utilização combinada dos 
arcos e das abóbadas permitia a necessária elevação dos espaços 
arquitetónicos, passando a colunata a desempenhar uma função 
meramente decorativa. Uma outra característica importante da 
arquitetura romana reside no protagonismo assumido pelas 
fachadas, resultante do papel que a simetria axial desempenhava 
na organização dos edifícios e do ritmo das colunatas que 
lhes conferia um amplo sentido cenográfico e uma imagem 
compositiva de grande valor cultural e identitário (GROS, 1996). 
Na verdade, a arquitetura romana estava ao serviço dos cidadãos, 
disponibilizando espaços funcionalmente dedicados a diferentes 
atividades cívicas, religiosas, políticas, comerciais, mas também 
lúdicas e comemorativas que davam forma ao espaço urbano e 
configuravam o cenário das atividades públicas e privadas que nele 
decorriam (ANDERSON, 1997). Podemos ainda afirmar que a 
arquitetura romana revela um acentuado dinamismo conseguido 
por meio da articulação de vários elementos construtivos e da 
combinação de soluções técnicas e de materiais diversos. O 
uso do opus caemantium, ao resolver o problema do suporte das 
grandes massas construídas, permitia aos arquitetos uma grande 
liberdade na composição das fachadas, com recurso à colunata 
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e aos arcos que se combinaram de modo tão dinâmico, quanto 
harmonioso (LANCASTER; ULRICH, 2014).

Durante muito tempo, as obras de arquitetura romana 
foram sobretudo valorizadas como obras de arte e de engenharia. 
No entanto, esgotada que foi a abordagem estilística e técnica da 
arquitetura romana, proliferam hoje os estudos que procuram 
valorizar os aspectos políticos, sociais e económicos subjacentes, 
quer à sua elaboração, quer ao seu uso. Na verdade, podemos 
afirmar que a arquitetura constitui mais um elemento da cultura 
material do passado, facultado pela Arqueologia, que nos fala da 
economia e do mundo do trabalho, mas sobretudo dos homens, 
da sociedade e das sociabilidades presentes no quotidiano das 
cidades (YEGÜL; FAVRO, 2019). 

A este novo olhar sobre os edifícios da Antiguidade, não 
é estranho o grande desenvolvimento da Arqueologia Clássica 
do Pós-Guerra, que trouxe à luz do dia numerosos vestígios 
de edifícios romanos, descobertos pelas escavações, na maior 
parte das vezes apenas reconhecíveis na modéstia das evidências 
dos seus muros arruinados, que permitem restituir as formas e 
plantas dos edificados, não se dispondo, senão em raros casos, 
do aparato ornamental que os caracterizavam enquanto lugares 
de utilização. Quando conservada, a decoração arquitetónica 
constitui um elemento fundamental para a caracterização 
dos edifícios, tendo sido apanágio da abordagem artística e 
estilística, que pautou a visão historiográfica tradicional da 
arquitetura romana até há poucas décadas. De facto, interpretar 
as ruínas de antigos edifícios, descobertas pelas escavações, 
por vezes reduzidas a poucas fiadas de pedras, constitui um 
interessante exercício, que os arqueólogos valorizam de um 
modo necessariamente diferente daquele que caracteriza a 
abordagem do historiador de arte, ou do arquiteto, habituados a 
lidar com edifícios conservados.
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As novas perspectivas de investigação que se abriram 
no âmbito do estudo da arquitetura romana, tendo por base 
o registo arqueológico, centram-se pois em velhas e novas 
questões, desde a identificação tipológica e funcional dos 
edifícios, às questões tecnológicas relacionadas com os materiais 
empregues, sua origem e modo de exploração (ADAM, 1994; 
LANCASTER; ULRICH, 2014), ao processo construtivo dos 
edifícios (TAYLOR, 2003), ou mesmo aos custos das obras, 
especialidades envolvidas, ou ao peso da construção como 
setor de atividade económica nas cidades ou territórios por elas 
controlados (TAYLOR, 2014; HAWKINS, 2016). Na verdade, 
estamos perante um novo questionário, cuja resposta carece de 
estudos contextuais dos edifícios, mas que exige, igualmente, uma 
reflexão aprofundada sobre o modo como se construía e porquê, 
como se projetavam os edifícios e quais as tradições construtivas 
que davam expressão à forma e à imagem dos monumentos e 
das cidades. É neste contexto que importa valorizar o tratado 
de arquitetura de Vitrúvio, que, apesar de não ser um manual, 
constitui, pela sua singularidade, um incontornável documento 
sobre a construção helenística e romana, certamente inspirador 
de outras obras que não chegaram até nós.

A obra de Vitrúvio

O tratado De Architectura, de Vitrúvio, também conhecido 
como os Dez livros de Arquitetura, é o único dos vários tratados 
de arquitetura da Antiguidade que conhecemos, tendo sido 
redescoberto no Renascimento e desde então impresso de forma 
continuada até à atualidade. Citado por vários autores romanos 
(ROWLAND, 2014), o tratado foi objeto de sucessivas cópias 
ao longo da Idade Média, que garantiram a sua transmissão e 
permitiram a sua ampla divulgação e reinterpretação a partir da 
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sua descoberta, tendo assumido um papel inspirador das bases 
da teoria da arquitetura europeia moderna (ETTLINGER, 1977). 

Apesar da obra de Vitrúvio ter sido objeto de ampla 
utilização por parte de historiadores e arqueólogos e de 
numerosos estudos pelos filologistas, sabemos muito pouco 
sobre o próprio autor, nem mesmo havendo certezas quanto 
ao seu nome. Faventino refere-o como Vitruvio Pollo, e a partir 
do século XV foi chamado de Marcus Vitruvius Pollio. Apesar de 
referido por alguns autores romanos, em particular Plínio, o 
Velho, Frontino, Faventino e Sidónio Apolinário, são sobretudo 
as referências biográficas contidas na própria obra que fornecem 
alguma luz sobre a sua condição de apparitor, categoria que 
integrava os engenheiros militares e os arquitetos (MACIEL, 
2006). Na verdade, apesar de ser referido por Frontino como 
arquiteto, Vitrúvio terá sido essencialmente um engenheiro 
militar, que serviu no exército de César, até à morte do ditador, 
em 44 a.C., e, posteriormente, sob comando de Otaviano, como 
especialista em artilharia, até aos primeiros dias do Império, 
entre 31 e 28 a.C., quando se aposentou (YEGÜL; FAVRO, 
2019). A partir de então ter-se-á dedicado à construção de obras 
hidráulicas, na qualidade de engenheiro civil, sendo a basílica de 
Fano, na Úmbria, a única obra de arquitetura que lhe pode ser 
atribuída, segundo a sua própria descrição, feita no Livro V. 

De acordo com as indicações do próprio Vitrúvio, relativas 
aos monumentos que refere na cidade de Roma, o tratado deverá 
ter sido redigido no final da sua vida, entre os anos de 30 e 26 
a.C. (YEGÜL; FAVRO, 2019). 

O livro inclui uma dedicação a Augusto, título que Otaviano 
assumiu em 27 a.C., podendo considerar-se que Vitrúvio esperava 
com essa homenagem ganhar o favor do jovem imperador. No 
entanto, as opiniões divergem quanto aos verdadeiros motivos 
que terão levado Vitrúvio a redigir o seu tratado. Frank Brown 
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(1963) defendeu a ideia de que o autor pretendeu dignificar a 
profissão de arquiteto, transformando numa arte liberal aquilo 
que era visto tradicionalmente como um trabalho manual, usando 
a retórica como modelo, interpretação que foi questionada por 
Pierre Gros (1994), que justifica a elaboração da obra como 
estratégia de Vitrúvio para ganhar distinção (honores), servindo 
os homens que designou por aedificantes, ou seja, os magistrados 
tradicionalmente responsáveis pela construção pública, mas 
também os patres familiarum, para quem esperava que o seu 
Livro VI, dedicado à construção doméstica, fosse de particular 
utilidade. Embora Vitrúvio não se refira ao seu passado, admite-
se a sua origem de uma família italiana de classe média, sendo 
pouco provável que a sua educação correspondesse à idealizada 
educação em artes liberais que propõe para os arquitetos, sendo 
por isso de considerar que desejasse elevar a posição social do 
arquiteto por intermédio de uma educação abrangente que 
equilibrasse o conhecimento prático e profissional com a teoria. 
Tanto quanto sabemos, a posição dos arquitetos na sociedade 
romana era respeitada, sendo, contudo, humilde e considerada 
inadequada para as classes altas, tal como acontecia com a maior 
parte dos ofícios e profissões (GROS, 1983). Os praticantes 
eram normalmente estrangeiros, principalmente escravos gregos 
instruídos ou libertos, muito embora alguns dos profissionais mais 
destacados pudessem estar ligados a famílias aristocráticas ricas, 
ou desfrutar dos favores imperiais, trabalhando como arquitetos-
chefe em grandes obras públicas (MACDONALD, 1977). 

Independentemente das motivações pessoais de Vitrúvio, 
parece incontestável que o seu tratado se dirigiu sobretudo a 
Augusto, que, a partir de 29 a.C., se tornou o grande construtor 
de Roma e do Império. Redigido num período de grande fulgor 
construtivo na cidade de Roma, mas também nas províncias, 
durante o qual se afirmou a verdadeira identidade da arquitetura 
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romana, a obra De architectura sistematiza ideias e regras sobre 
a arquitetura de inspiração helenística, da qual os arquitetos 
contemporâneos de Vitrúvio se estavam a afastar, ensaiando 
novos modelos e soluções arquitetónicas, que acabaram por se 
afirmar na arquitetura romana de todo o século I (MAR, 1994). A 
obra tem, por isso, um alto valor referencial, dizendo-nos pouco 
relativamente à dinâmica construtiva da Roma de Augusto.

No prefácio do Livro I, Vitrúvio define claramente o campo 
da arquitetura, considerando-a uma ciência que interage com 
todos os restantes saberes, afirmando que a natureza científica 
do conhecimento sobre a arquitetura provinha da prática (fabrica) 
e da teoria (ratiocinatio). A definição que apresenta para fabrica 
demonstra que entendia o exercício experimental como anterior 
à reflexão teórica, enquanto o seu entendimento de ratiocinatio 
remete para o fundamento epistemológico do conhecimento da 
arquitetura (MACIEL, 2007). É também no Livro I que Vitrúvio 
enumera o que considerava serem os três princípios norteadores 
da arquitetura, a firmitas, a utilitas e a venustas, os quais se 
tornaram centrais na teoria vitruviana depois do Renascimento. 

Fazendo uma clara distinção entre a construção e o 
projeto, Vitrúvio apresenta ainda seis princípios, que bebem 
das fontes gregas, consideradas centrais para a elaboração 
do projeto arquitetónico, que descreve no capítulo 2 do Livro 
I (MACIEL, 2006). São eles: a ordenação (ordinatio), que se 
exprime na noção de módulo, ou rata pars (determinada parte); 
a disposição (dispositio), referente ao modo como o arquiteto 
apresentava graficamente as suas obras aos encomendadores; 
a euritmia (eurythmia), ou seja, a correspondência equilibrada 
entre altura, largura e comprimento; a comensurabilidade 
(symmetria), que visava a perfeita correlação entre o todo e as 
partes; a conveniência (decor), que definia os comportamentos a 
ter em conta na adequação ou conformação às normas culturais 
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e artísticas; e a distribuição (distributio), que genericamente se 
referia à gestão equilibrada dos espaços, tendo, num sentido 
restrito, mais a ver com a gestão das obras. Três destes princípios 
estão articulados com a estética dos edifícios, assim defendida 
pelo tratadista: a eurythmia, a symetria e o decor. Por symetria 
pode entender-se proporção, uma vez que Vitrúvio associava o 
conceito ao módulo usado no cálculo das partes. Trata-se de uma 
relação métrica exata, fundamentada no cânone das proporções 
do corpo humano e aplicada por analogia aos edifícios. A 
eurythmia associa-se à perceção do espetador relativamente aos 
edifícios e designa a beleza que resulta do jogo das proporções. 
Já o decor refere-se às relações entre o programa arquitetónico e 
a sua resolução formal.

O tratado vitruviano, que sistematiza as normas da 
arquitetura antiga, oferece-se como uma fonte de inspiração 
para os historiadores de arte, arquitetos e arqueólogos 
elaborarem as suas propostas de reconstituição dos edifícios 
romanos, sejam eles basílicas, teatros, termas, ou habitações. 
No entanto, a Arqueologia tem demonstrado que os edifícios 
romanos nem sempre observam as regras defendidas por 
Vitrúvio, porque a arquitetura romana sofreu uma evolução 
significativa posteriormente à redação do tratado, mas também 
porque a construção dos edifícios estava sujeita a uma série 
de constrangimentos, que os arquitetos tinham que levar em 
conta e que pesavam bastante na execução da obra final. Na 
verdade, a projeção tridimensional de qualquer edifício refletia 
a visão do arquiteto, condicionada pela natureza do edifício a 
contruir e pelas normativas legais vigentes, mas também pelas 
áreas de construção, orçamento da obra, materiais a utilizar e 
pelos próprios gostos de quem encomendava as obras. Assim, 
a obra final resultava da adaptação do projeto arquitetónico aos 
constrangimentos construtivos, entre os quais cabe destacar 



A ARQUITETURA ROMANA ENTRE A ARQUEOLOGIA E A OBRA DE VITRÚVIO

70 FORMAS E IMAGENS DA CIDADE ANTIGA

aqueles que tinham a ver com as características dos lugares onde 
os edifícios eram implantados, designadamente as condições de 
natureza topográfica, geológica e hidrológica (TAYLOR, 2003). 

Sendo certo que Vitrúvio refere algumas dessas 
condicionantes, importa não esquecer que a sua obra não é um 
manual de construção, afigurando-se antes como um breviário 
sobre as regras de bem projetar, sendo sobretudo uma obra didática 
e filosófica sobre a arte de bem construir, numa tradição que estava 
a ser questionada por novas ideias e modelos que estavam já em 
curso à data da sua redação. Vitrúvio não aborda a organização da 
construção, nem faz qualquer referência a ferramentas, andaimes 
ou cofragens, que eram muito importantes no desenrolar do 
processo construtivo. A omissão dessas informações significa que 
o espírito da obra foi outro. Estabelecendo uma clara distinção 
entre projeto e construção, Vitrúvio centra-se no primeiro, pois 
considera que é o projeto que define a natureza científica da 
arquitetura e o verdadeiro trabalho do arquiteto, permitindo-lhe 
raciocinar no abstrato, conceber obras originais e estabelecer o 
diálogo com os encomendadores. 

Conhecer os mecanismos de reflexão dos arquitetos 
romanos que nos legaram os edifícios da Antiguidade constitui 
um dos exercícios que a Arqueologia procura cumprir a partir da 
análise dos vestígios arqueológicos construtivos, que permitem 
avaliar a arte de projetar e construir no mundo romano. Por isso, 
a imagem que temos hoje da arquitetura romana, fundamental 
na reconstrução das cidades do extenso Império Romano, tem 
que se alicerçar numa base científica fornecida pelas fontes 
arqueológicas, ainda que se possa revisitar a obra de Vitrúvio, 
que permite perceber diferentes graus de aplicação dos modelos 
reguladores que certamente circulavam na Antiguidade, mas que 
não chegaram até nós (PLOMMER, 1973; ROWLAND, 2014). É 
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esse exercício que procuraremos desenvolver em seguida, tendo 
por base o teatro romano de Bracara Augusta.

O teatro de Bracara Augusta e a sua restituição arquitetónica

 

De entre os diferentes tipos de edifícios romanos 
conhecidos por meio da prática arqueológica sobre os quais 
podemos avaliar a pertinência do tratado de Vitrúvio destacam-
se os teatros, que são abordados no Livro V (GROS, 1994a). A 
temática tem suscitado uma ampla discussão, sendo importante 
reconhecer que a grande maioria dos teatros conhecidos no 
mundo romano foi construída posteriormente à redação da obra 
(MAR, 1994). Assim aconteceu com o teatro de Bracara Augusta, 
construído nos inícios do século II, provavelmente no reinado de 
Trajano (MARTINS et al., 2013). Na verdade, apesar da grande 
maioria dos teatros das províncias ocidentais possuir uma 
cronologia pré-flávia, associando-se à expansão e consolidação 
do culto imperial, conhecem-se vários teatros mais tardios, 
datados de época flávia e antonina. Esta variabilidade cronológica 
articula-se com a diferencial capacidade económica das cidades 
provinciais erguerem os seus edifícios de espetáculo, que 
representavam imprescindíveis ornamenta publica. Assim, quando 
se constrói o teatro de Bracara Augusta, este tipo de edifício tinha 
já sofrido uma evolução considerável, relativamente aos teatros 
que Vitrúvio pode ter conhecido.

Os teatros diferenciam-se, do ponto de vista do desenho, 
de qualquer outro tipo de edifício romano, admitindo-se que os 
seus desenhos seriam elaborados por arquitetos que tinham que 
adaptar os projetos às especificações dos clientes e ao orçamento 
disponível, mas sobretudo às condicionantes do espaço urbano, 
que se tornaram mais relevantes em momentos avançados 
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do processo de urbanização, como aconteceu com o teatro de 
Bracara Augusta, cuja construção implicou alterações urbanas 
significativas, designadamente ao nível da desafetação de 
eixos viários e da demolição de edifícios de cronologia anterior 
(MARTINS et al., 2013). 

As primeiras especificações necessárias para erguer um 
teatro deveriam relacionar-se com a sua orientação, localização e 
capacidade, que estaria relacionada com o número de espetadores 
que poderia vir a albergar. 

Vitrúvio prescreveu que o teatro deveria estar orientado 
de modo a que o auditorium não estivesse de face para o sol, 
constrangimento que foi superado pela tecnologia da vela, ou 
toldo que cobria a área onde se encontravam os espetadores, 
que se difundiu a partir da época de Augusto. A partir de então, 
os arquitetos e construtores passaram a ter maior liberdade 
para a implantação dos edifícios, o que justificará certamente 
a sua heterogénea orientação, resultante das condicionantes 
relacionadas com as áreas disponíveis para construção e respetiva 
topografia. Assim parece ter acontecido com o teatro romano 
de Braga, orientado a poente, construído no limite poente da 
plataforma mais alta da cidade romana, que possuiria uma 
pendente adequada para a implantação da cavea do edifício.

A escolha do sítio para a construção dos teatros envolvia 
sempre uma decisão sobre se o teatro seria construído exento, ou 
numa vertente, pois desde inícios do século I a.C. que os arquitetos 
romanos eram capazes de construir uma pendente artificial para 
o auditorium, por meio de substruções de opus caementicium. No 
entanto, a existência de uma vertente conveniente, no centro 
da cidade, como acontecia em Bracara Augusta, poderia reduzir 
consideravelmente os custos da obra, tendo-se aproveitado 
o remate da Colina da Cividade para assentar a ima e parte da 
média cavea, sendo certo que a summa cavea se deveria erguer 
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parcialmente sobre substruções (MARTINS et al., 2013). O 
teatro romano de Braga foi assim construído a poente do forum 
administrativo, anexo a umas termas públicas construídas em 
simultâneo (MARTINS, 2005).

Vitrúvio não discorre sobre a capacidade dos teatros, muito 
embora essa fosse uma variável importante, que condicionava os 
custos da obra e a especificação do desenho. Presumivelmente, 
seria mais a capacidade do que o tamanho que deveria ser 
estipulada por quem encomendava a obra. Essa capacidade era 
estimada em função do presumível número de espetadores, 
traduzido no comprimento das bancadas, uma vez que os teatros 
romanos não tinham lugares individuais, mas sim assentos 
contínuos, o que significava que a sua capacidade variava de 
acordo com o espaço que era atribuído a cada individuo (locus) 
(SEAR, 2006).

Uma vez acordada a localização, a orientação e a capacidade 
do teatro, o arquiteto deveria iniciar o processo de desenho. Sendo 
o teatro um edifício centralizado, o seu desenho era concebido 
geometricamente. Por isso, o lugar para esboçar o projeto seria o 
seu centro, ou seja, a orchaestra, cuja dimensão variava de acordo 
com a grandeza do edifício e que dependia, fundamentalmente, 
da capacidade da cavea. Assim, a relação entre a orquestra e o 
tamanho do edifício nem sempre era fácil de estabelecer, porque 
tinham que ser feitos numerosos ajustamentos. Na verdade, um 
teatro consistia numa série de círculos concêntricos, em que o 
maior tinha por diâmetro a largura da orquestra, obtida a partir 
da linha de assentos da ima cavea. Um círculo intermédio deveria 
corresponder ao diâmetro medido a partir do muro do balteus e 
um anel menor contemplava apenas a superfície da orquestra 
sem os degraus para a bisellia.
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Figura 1 – Áreas escavadas do teatro de Bracara Augusta 

Fonte: ©UAUM

Vitrúvio não fornece medidas para o comprimento do 
palco, nem elabora sobre a relação entre o diâmetro da orquestra 
e o diâmetro global do teatro, mas estipula que o diâmetro da 
scaena deve duplicar o da orquestra. É uma medida comum em 
muitos teatros, mas muitas vezes a scaena possui uma extensão 
superior ao diâmetro da orquestra, como acontece no teatro de 
Bracara Augusta, cuja scaena possui um comprimento de 48.34m 
(163 pés), o que corresponde a 2.5 do valor da orchaestra.
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O passo seguinte consistia em fixar o número de cunei, 
a posição do palco, a posição da scaenae frons e o local das 
valvas. Segundo Vitrúvio, todos estes elementos podiam ser 
estabelecidos de acordo com um processo geométrico, sendo a 
forma do teatro determinada a partir do diâmetro da orquestra, 
que fornecia o ponto gerador para desenhar uma circunferência, 
cuja materialização oferece variações de teatro para teatro, pois 
o diâmetro da mesma pode corresponder aos alinhamentos dos 
futuros aditi ou a uma linha que passa pelo seu centro. 

Para os teatros gregos, Vitrúvio sugere como referência 
o círculo da orchaestra, nele inscrevendo três quadrados, cujos 
ângulos tocavam o perímetro da circunferência. O limite do círculo 
tocava o muro da scaena e o do quadrado a frente do palco. Oito 
ângulos dos 3 quadrados deveriam dividir a cavea em 7 kerkides e 
definir a posição das scalaria. Para o desenho do teatro romano, 
Vitrúvio propunha também o círculo da orchaestra, no qual 
inscrevia quatro triângulos equiláteros, cujos ângulos tocavam o 
perímetro. Sete ângulos indicavam a localização das scalaria, que 
dividiam a cavea em seis cunei. A base do triângulo central deveria 
marcar a linha da scaenae frons, ou a parte traseira do palco, o que 
claramente não acontece no teatro de Braga, enquanto a projeção 
de três dos vértices indicava as três valvas, algo que pode ser 
confirmado pela posição da única valva que conhecemos. Assim, 
verificam-se vários desvios a um possível geometrismo rígido 
usado no desenho do teatro romano de Braga. Na verdade, os 
restos arqueológicos demonstram que a localização da scaena 
frons se situa claramente atrás da linha do triângulo, coincidindo 
com o limite da circunferência da orchaestra, com um diâmetro 
de cerca de 20.75m (70 pés), situação que aliás é comum em 
muitos outros teatros romanos conhecidos. No caso concreto do 
teatro de Bracara Augusta, verificamos que o círculo que coincide 
com os vestígios conservados não só inclui os degraus da poedria 
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como também o primeiro precinctio, que separava a orquestra da 
cavea, tendo como diâmetro e eixo gerador o alinhamento que 
dará origem ao limite nascente do aditus maximus. 

Verifica-se, assim, que o esquema de Vitrúvio não está 
de acordo com muitas evidências arqueológicas, o que parece 
razoável, considerando que Vitrúvio conhecia sobretudo 
teatros gregos, onde a geometria do desenho parece de facto 
ser controlada pela orchaestra, situação que também ocorre com 
alguns teatros projetados no período de redação do tratado, como 
é o caso do teatro de Óstia e da scaenae frons do teatro de Alba 
Fucens, exemplos mais próximos do esquema vitruviano (SEAR, 
2006). Mas, na grande maioria dos teatros romanos conservados, 
a linha do diâmetro não assinala a frente do palco, o que significa 
que a orquestra excede o semicírculo e que o palco tem quase 
o dobro da profundidade que Vitrúvio prescreveu na sua obra. 

Várias explicações podem ser apontadas para a diferença 
entre o traçado regulador sugerido por Vitrúvio e as evidências 
arqueológicas dos numerosos teatros do mundo romano. Desde 
logo, haverá que reconhecer que existiam muito poucos teatros 
romanos que pudessem ter sido diretamente observados pelo 
autor, uma vez que este tipo de arquitetura conhecerá sobretudo 
um notável incremento no tempo de Augusto e nas décadas 
posteriores, sofrendo também uma profunda evolução, pois os 
teatros constituíram-se como espaços simbólicos da propaganda 
do Estado romano (GROS, 1987). Ora, a scaena foi a parte dos 
teatros romanos que mais alterações sofreu, pois oferecia mais 
capacidade para exibir a necessária ostentação propagandística 
deste tipo de edifício, tendo sido ensaiadas várias experiências 
para aumentar o efeito monumental da scaenae frons, que 
implicavam naturalmente uma maior extensão do palco (MAR; 
BÉLTRAN CABALLERO, 2010). O próprio Vitrúvio adverte-
nos de que as regras da geometria não podem servir a todas 
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as condições e propósitos de todos os teatros, e que cabia ao 
arquiteto estabelecer até que ponto o princípio da simetria 
deveria ser aplicado, tendo em conta a natureza do sítio e a escala 
do edifício. Assim, compreende-se que o método de desenhar 
a scaena proposto por Vitrúvio tenha ficado rapidamente 
desatualizado, enquanto o método de desenhar a cavea pode ter 
continuado em utilização, permitindo também projetar teatros 
menores, apenas com 4 ou 5 cunei, que Vitrúvio não referiu, mas 
que foram construídos. Na verdade, não foi tanto o método de 
projeção dos teatros que mudou, mas mais o desenho, pois o 
palco tornou-se maior, pelo que a scaenae frons teve que recuar, 
passando a coincidir com o limite do círculo da orchaestra. 

No teatro de Braga, a linha do postcaenium coincide com 
a tangente do círculo que desenha o precinctio, que assegurava a 
separação entre a ima e a media cavea. Trata-se de um muro robusto, 
que separava o palco do porticus post scaenam, um importante 
espaço de relaxe e convívio. Esta poderosa parede rematava a 
scaena, fechando o teatro no lado poente. Trata-se de uma estrutura 
autoportante, cujo equilíbrio estático era garantido por poderosos 
contrafortes, cuja evidência chegou até nós por intermédio das 
valas de saque dos silhares que os compunham.

Uma vez definido o desenho da orquestra e da scaena, 
eram desenvolvidos outros cálculos para estabelecer a altura 
da cavea e da scaena frons. Sabemos que a altura da cavea 
estava condicionada pelas características das vertentes onde 
assentavam as bancadas e pelos valores médios que esta parte 
do teatro poderia possuir. Segundo Vitrúvio, os assentos 
deveriam ter pelo menos 1 pé e um palmo (0.3675/0.37125m) 
e não mais que 1 pé e 6 digitus em altura (0.40425/0.408375m), 
ou seja, entre 0.36 e 0.40m, devendo a sua profundidade variar 
entre 2 pés (0.588/0.594m) e 2.5 pés (0.735/0.7425m), ou 
seja, entre 0.59 e 0.74m (SEAR, 2006).  
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Figura 2 – Proposta de restituição do teatro de Bracara Augusta

Fonte: ©UAUM

Tendo por base os dados disponíveis, verifica-se que a 
cavea do teatro de Braga apresenta uma planta semicircular 
ultrapassada, com 64m de diâmetro, com capacidade para 
sensivelmente 3000 pessoas,2 tendo em conta a existência de 
três bancadas com degraus formados por lajes, com 0.45m de 
largura e sensivelmente 0.70m de comprimento, perfazendo 

2 Valor obtido pela divisão da superfície total da cavea, sem ter em conta 
passagens, muros e escadas, pela área média ocupada por uma pessoa 
sentada (0.85*0.60m= 0.51m2) (31.302π= 3077.78/ 3077.78/2= 
1538.90/ 1538.90/0.51= 3017) (SEAR, 2006).
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0.40 metros de altura, valores correspondentes aos degraus 
conservados da ima cavea, o que permite afirmar que o teatro de 
Braga parece obedecer aos cânones vitruvianos no que se refere 
às dimensões dos assentos.

De acordo com Vitrúvio, o teto do porticus in summa cavea 
deveria estar ao mesmo nível que o telhado da scaena. No entanto, 
é difícil precisar se esta regra foi seguida em todos os teatros, 
pois as evidências dessas estruturas são bastante reduzidas, 
estando limitadas a poucos teatros onde a scaena e o porticus se 
conservaram em toda a sua altura. Entre os exemplares de teatros 
melhor conservados cabe destacar o teatro de Aspendo, na atual 
Turquia, construído no ano de 155, no reinado de Marco Aurélio, 
o qual parece ter seguido à risca as prescrições de Vitrúvio. Já no 
teatro de Arausio, o topo da colunata tinha a mesma altura que a 
cornija do porticus da cavea, pelo que o telhado sobre o palco era 
mais alto (SEAR, 2006).

No caso do teatro de Braga, é difícil estabelecer com 
precisão a solução arquitetónica encontrada, considerando o 
estado de destruição do edifício. No entanto, é possível elaborar 
uma proposta de restituição, tendo por base os elementos 
conhecidos, designadamente a altura da cavea, as características 
do muro perimetral e a suposição da existência de um porticus 
in summa cavea, para além de estimativas que nos são facultadas 
pela obra de Vitrúvio.

Sabemos que o teatro de Bracara Augusta tinha 72m de 
diâmetro e que a cavea exibia 13.10m de altura, sendo dividida em 
três níveis (ima, media e summa cavea), separados por praecinctiones. 
Ora, o estabelecimento do equilíbrio do edifício implicava a 
articulação do muro perimetral com as estruturas que fechavam 
a scaena, na circunstância representadas pelas paredes norte e sul 
das basílicas que rematavam o pulpitum.
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Embora Vitrúvio não discuta a fachada dos edifícios teatrais 
construídos autonomamente da vertente, estes tornam-se uma 
realidade frequente no período augustano, tendo a elaboração 
das fachadas conhecido igualmente sofisticados ensaios, como 
acontece no teatro de Marcelo, revelando-se aquela bem mais 
complexa que a do teatro de Iguvium, na Úmbria, construído no 
3º quartel do século I a.C., onde foi ensaiada a construção de 
uma fachada com dois andares (SEAR, 2006). 

No caso do teatro romano de Braga, podemos considerar 
que a fachada era constituída por um muro perimetral, com 
cerca de 3.70m de largura (13 pés), identificado em diferentes 
setores, que possui contrafortes dispostos a intervalos regulares. 
Considerando a largura do muro perimetral, identificado 
em várias sondagens arqueológicas, julgamos perfeitamente 
defensável que existisse um pórtico in summa cavea, para o qual 
se estima uma largura de 10 pés (2.96m). O muro seria mais 
alto a norte e sul, devido ao forte desnível do terreno, do que na 
parte central do edifício, onde as cotas mais elevadas do terreno 
permitiam que o mesmo fosse mais baixo e que os contrafortes 
tivessem aí um papel mais decorativo do que estrutural, servindo 
de embasamento para suportar a colunata que ornamentaria a 
fachada externa do edifício. Entre alguns desses contrafortes 
devem ter sido rasgadas portas de acesso, que permitiam aceder 
ao interior do edifício, as quais deveriam ser encimadas por arcos 
que marcariam as abóbadas de acesso. 

Elemento importante na restituição da altura do teatro de 
Braga é também o cálculo da altura do palco e da frente cénica. 
Sabemos que o palco romano era excecionalmente profundo e 
fechado em três dos lados por muros com portas que davam 
acesso a diferentes compartimentos, sendo a traseira do palco 
constituída pelo muro que fechava a scaena, tão alto como o 
auditorium, com três portas que conduziam aos compartimentos 
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traseiros (postscaenium), enquanto os muros laterais conduziam 
às basílicas. Segundo Vitrúvio, a parte frontal do palco (pulpiti 
frons) não deveria elevar-se a mais que 5 pés acima da orchaestra. 
Tendo por base os vestígios encontrados, estimamos que o 
pulpitum do teatro de Braga teria cerca de 1.40m. Por outro lado, 
os conhecimentos disponíveis demonstram que os palcos dos 
teatros do tipo ocidental eram muito compridos, correspondendo 
a sua largura a cerca de 1/4, ou a 1/6 do comprimento. No caso 
do teatro de Braga, verifica-se que a profundidade do palco 
corresponde a 1/4 do comprimento.

A scaenae frons com 2 ou 3 andares, sobreposta por um 
telhado, era a parte mais decorada do teatro e Vitrúvio dá indicações 
claras sobre o modo de elevar uma columnatio de 2 ou 3 andares 
em frente do muro da scaenae frons, que exemplificamos com o 
alçado do teatro de Braga. Assim, o podium da 1ª ordem deveria 
corresponder a 1/12 do diâmetro da orquestra e o entablamento 
a 1/5 da altura das colunas, devendo a altura destas possuir 1/4 
do diâmetro da orchaestra. O podium da 2ª ordem deveria possuir 
metade do valor da 1ª ordem e as colunas a cerca de 3/4 da 
altura das anteriores. Assim, tendo por base a altura da cavea do 
teatro de Bracara Augusta, estimada em cerca de 13.10m, fizemos 
um ensaio de projetar uma columnatio de 2 andares, situação que 
está de acordo com a dimensão média do edifício, com cerca de 
72.73m (245 pés) de diâmetro máximo. Ora, segundo Vitrúvio, 
a altura da columnatio deveria corresponder a 65% do diâmetro 
da orquestra para uma scaenae frons com 2 andares, o que equivale 
a 13.48m. Somando os valores estimados a partir das proporções 
fornecidas por Vitrúvio para as duas ordens da frente cénica, 
obtemos uma altura de 13.47m, muito próxima, portanto, dos 
valores sugeridos por Vitrúvio para a colunata da frente cénica. 

Considerando que a altura do pórtico da suma cavea deveria 
ser pelo menos equivalente à profundidade do mesmo, podemos 
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estimar que o mesmo deveria ter cerca de 10 pés (2.96m). 
Sabemos que o entablamento deveria ser de cerca de 1/5 da altura 
da colunata, ou seja, 0.59m (2 pés), e que deveria suportar um 
telhado de uma água, com um pendente entre 30 e 45%, o que 
equivaleria a cerca de 0.90m (3 pés). Considerando os valores 
propostos, chegamos a uma altura total do pórtico da ordem 
dos 4.45m (15 pés), à qual haveria ainda que acrescentar um 
segmento sobrelevado do muro perimetral, onde se implantavam 
os elementos de suporte da estrutura do velum, que deveria possuir 
pelo menos 1.5m (5 pés). Assim, a altura total do teatro de Braga, 
estimada com base nos dados disponíveis e nas proporções 
sugeridas por Vitrúvio para a frente cénica e para o pórtico que 
encimava a cavea, seria de cerca de 19m, ou seja, cerca de 64 pés.

Figura 3 – Corte do teatro de Bracara Augusta com a restituição 
da altura do edifício

Fonte: ©UAUM

Vitrúvio, quando se refere ao teatro, afirma que o arquiteto 
deve agir em conformidade com a unidade da obra, com aquilo 
que designa por symetria, ou seja, um sistema de proporções que 
estabelecem a dialética entre as partes e o todo. Na verdade, seria 
essa a base da aprendizagem e da transmissão do conhecimento 
da arquitetura, que, segundo Vitrúvio, era o resultado da fabrica 
e da ratiocionatio, decorrendo a primeira da experiência que o 
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arquiteto adquiria com o acto de construir e a segunda do modelo 
operatório de análise (SEAR, 1990). A Arqueologia demonstra, 
entretanto, que a natureza do local, as dimensões das obras 
ou os meios financeiros disponíveis parecem ter fomentado 
uma grande variedade de soluções construtivas de teatros, que 
parecem ter sido ensaiadas sem que necessariamente se tenham 
seguido os princípios vitruvianos à letra.

Entre a forma e a imagem: os saberes e as práticas na 
arquitetura romana

Existem autores que consideram que a obra de Vitrúvio 
não teve efeitos práticos na arquitetura do Império, uma vez 
que a partir da época de Augusto os arquitetos afastaram-se 
claramente dos modelos helenísticos em que o autor se inspirou. 
No entanto, as referências que lhe são feitas em várias obras 
e a sua influência em tratados de arquitetura posteriores não 
são negligenciáveis, abonando em favor da sua continuada 
influência nos séculos posteriores. Assim, vemo-lo citado por 
Frontino, que refere Vitrúvio como especialista, e por Plínio, o 
Velho, que faz uso explícito do tratado vitruviano quando discute 
as árvores, a pintura e as cores ou a pedra, facto que sugere 
que a sua obra seria considerada uma referência várias décadas 
depois da sua redação. No século II, Vitrúvio volta a ser citado 
por Apolodoro, que o designa como especialista de arquitetura, 
o mesmo acontecendo com Sérvio, nos inícios do século V. Na 
verdade, Vitrúvio parece ser sobretudo invocado para emprestar 
autoridade aos escritos de outros autores, sobretudo quando 
discutiam arquitetura ou teoria arquitetónica. 

 Todavia, entre a corporação dos arquitetos, que eram 
essencialmente técnicos, não terá sido o Vitrúvio teórico a ser 
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difundido, mas sim o autor que falava por experiência própria, facto 
que parece demostrado por Marcus Cetius Faventinus, nascido cerca 
de 250, que redigiu e anotou um compêndio abreviado de partes 
do tratado vitruviano, onde discute os materiais de construção 
e debate as técnicas construtivas do antigo escritor. O tratado 
vitruviano serviu também de inspiração a Paládio, na elaboração 
do seu próprio tratado sobre agricultura e a organização de uma 
típica villa romana tardia. Ambos autores escreveram manuais 
práticos inspirados na obra de Vitrúvio, o que demonstra que a 
mesma continuava a ser reproduzida e utilizada. No entanto, nem 
Faventino nem Paládio estavam particularmente interessados 
nas questões culturais ou filosóficas, que tanto parecem ter 
preocupado Vitrúvio, as quais são sumariamente abordadas 
na introdução do compêndio faventiniano. Interessava-lhes, 
sobretudo, as questões eminentemente práticas, como o modo de 
explorar a água, a localização de construções domésticas, o melhor 
uso a dar aos materiais, ou como construir uma abóbada, o que 
permite admitir que haverá partes do tratado vitruviano que terão 
sido mais usadas que outras e que as schemata que ilustravam o 
texto devem ter servido como elementos gráficos que circulariam 
pelo Império. O mesmo terá certamente acontecido com outros 
tratados de arquitetura entretanto perdidos, que terão servido 
para difundir os modelos arquitetónicos e decorativos ensaiados 
em Roma, rapidamente adoptados nas províncias, inspiradores 
dos desenhos de projetos arquitetónicos que foram materializados 
nas diferentes cidades do Império, sujeitos a reinterpretações e 
sempre condicionados por vários fatores de natureza topográfica, 
técnica e financeira.

A nossa ignorância é total relativamente aos esquemas 
gráficos que circulariam pelo Império, bem como sobre o modo 
como se organizavam e difundiam os novos modelos ensaiados 
em Roma. Na verdade, os caminhos da constituição de um saber 



MANUELA MARTINS

FORMAS E IMAGENS DA CIDADE ANTIGA 85

e de um saber fazer no seio de uma corporação eminentemente 
técnica, cuja atividade não cessou de se codificar e diversificar 
a partir do período tardo republicano, permanecem abertos à 
discussão, mau grado os contributos sistematizadores fornecidos 
pela obra de Vitrúvio e pelos dados da Arqueologia.

O que poderemos considerar seguro é que as exigências dos 
programas construtivos romanos, juntamente com a normalização 
crescente dos modelos tipológicos, excluíam o amadorismo e 
implicavam uma base doutrinal sólida, ainda que seja provável 
que os conhecimentos estritamente técnicos tenham permanecido 
empíricos. Se é verdade que a construção de cada edifício constituía 
um caso único, ainda que se inscrevesse numa série tipológica bem 
definida, também é certo que todos eles parecem cumprir normas 
geométricas precisas que foram aplicadas pelos arquitetos de forma 
criativa. Com efeito, a complexidade das obras públicas romanas 
exigia um conhecimento alargado de vários saberes e a experiência 
de várias corporações de artistas. Por Vitrúvio, sabemos que as 
obras arquitetónicas tinham na sua base documentos elaborados, 
tais como projetos, contratos e outros documentos técnicos, 
realizados por especialistas, pois a conceção de um edifício público 
requeria um bom conhecimento das tipologias arquitetónicas e 
um adequado saber técnico relativo à utilização dos materiais e ao 
modo como se comportavam (TAYLOR, 2003; 2014). 

A convergência de saberes sobre construção, mas também de 
matemática, indispensável para a realização de cálculos, constituía 
a base de formação prática dos arquitetos, que, na sociedade 
romana, seriam fundamentalmente gestores de obra, competindo-
lhes a projeção do edifício, o acompanhamento da obra e a gestão 
dos custos. Certamente que a matemática faria parte da educação 
formal, mas a sua aplicação aos projetos construtivos requeria 
uma aprendizagem prática, certamente realizada já em sede da 
corporação dos arquitetos. Vitrúvio reconhece explicitamente 
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a importância da formação escolar aprofundada e completa, tal 
como a que recebeu graças aos seus pais (Livro VI, prefácio), 
endereçando sérias críticas aos colegas, considerando que muitos 
se ocupam da arquitetura sem compreender o que é um projeto, 
ou mesmo a execução artesanal. Salienta, ainda: a importância 
da geometria, que servia para projetar, mas também para medir 
e controlar os ângulos no terreno; da aritmética, que servia para 
medir proporções do projeto e para calcular os desvios; ou da ótica, 
necessária para projetar, mas também para conduzir a luz e para 
corrigir as ilusões de ótica por meio de cálculos apropriados, o que 
se traduzia, por vezes, no reforço do diâmetro da coluna, que era 
colocada no ângulo do peristilo (Livro I, cap. 1, Livro 3, cap. 3, Livro 
IV, cap. 2) (MACIEL, 2006). Vitrúvio refere ainda que o arquiteto 
deveria conhecer as ciências naturais, importantes para construir 
uma conduta hidráulica, ser versado em música para poder 
dominar a acústica dos teatros, ter conhecimentos de medicina, 
indispensáveis para construir casas salubres, e conhecimentos 
jurídicos que permitissem gerir eficazmente os contratos. 

Não sabemos se todos os arquitetos teriam conhecimentos 
tão vastos e, como já referimos, o próprio Vitrúvio queixou-se da 
ignorância dos colegas, afirmando, no prefácio do Livro I, que a 
formação do arquiteto devia ser teórica e prática, muito embora 
não explique como deveria ser feita essa aprendizagem prática. 

A acumulação de dados arqueológicos facultados pelas 
escavações tem contribuído para avaliar a arquitetura romana para 
além da forma dos edifícios, da sua utilidade e dos seus programas 
decorativos, que forneciam uma imagem cenográfica compatível 
com o estatuto dos edifícios e das cidades. Por outro lado, a 
Arqueologia procura hoje responder a questões relevantes sobre 
as obras públicas e privadas relacionadas com a organização da 
construção, com destaque para o estudo dos materiais empregues, 
bem como para os custos de obra, linha de investigação que se vem 
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afirmando nas últimas duas décadas, considerada fundamental para 
a compreensão do peso da construção na economia e da riqueza que 
sustentava os projetos construtivos das cidades (TAYLOR, 2014; 
YEGÜL; FAVRO, 2019). Ora, Vitrúvio não nos fala das questões 
financeiras associadas à execução dos edifícios, sendo igualmente 
raras as inscrições que referem os custos de construção. Por isso, 
foram ensaiados cálculos da construção arquitetónica, tendo por 
base a análise elementar das quantidades de materiais e os custos 
da mão-de-obra, usados pela primeira vez para o cálculo dos custos 
de construção das Termas de Caracala (DELAINE, 1997), o qual 
tem vindo a ser aplicado a outros contextos construtivos, quer 
públicos, designadamente aos custos de construção da frente cénica 
do teatro de Bracara Augusta (RIBEIRO; MARTINS, 2018).

Embora a informação textual e material disponível para 
compreender os edifícios que compunham as cidades romanas 
provinciais não nos permita vislumbrar com clareza os circuitos 
de transmissão do saber arquitetónico, estamos certos de que a 
Arqueologia oferece grandes potencialidades para se compreender o 
modo como se processava a circulação dos modelos arquitetónicos 
que emanavam de Roma. Cabe igualmente sublinhar a importância 
da obra de Vitrúvio e dos saberes nela contidos, que nos convidam 
à reflexão crítica sobre o urbanismo, a arquitetura e a decoração 
dos edifícios romanos, não porque os módulos vitruvianos tenham 
sido aplicados como regra, mas sobretudo porque realizam o 
entendimento subjacente às formas e imagens da arquitetura 
romana nos inícios do Império, ainda muito marcada pela tradição 
helenística. Embora ultrapassada por novos modelos construtivos, 
emergentes no tempo de Augusto e consolidados e desenvolvidos 
nas décadas seguintes, a obra De architectura não deixa de nos 
transmitir a imagem da linguagem clássica da arquitetura romana, 
que se enraiza na Grécia, consolida-se no mundo helenístico, 
reinterpreta-se no tempo de Augusto e se expande sob o Império. 
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