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RESUMO
A Basilica como elemento de urbanização na Gallia Comata no período de
dominação romana
A Basílica romana é, para Zanker (2000: 36-7), uma das estruturas mais
caracteristicamente romanas de qualquer cidade romana. Símbolo concreto da estrutura
política, jurídica e social romana, sofreu alterações morfológicas e funcionais ao longo do
tempo e do espaço que ainda intrigam os pesquisadores. O presente estudo busca conhecer
esta estrutura, suas origens, principais características físicas e funcionais, transformações em
Roma e no Império, mas especialmente na Gallia Comata, entendendo-a como um elemento
utilizado pelo Império no processo de urbanização das províncias gaulesas. Para tal, foi
realizado o estudo das basílicas desde seu surgimento, em Roma, sua difusão pelo Império.
Como forma de conhecer as basílicas das Três Gálias (Lugdunense, Aquitânia e Bélgica,
esta se desdobrando também em Germânia Superior e Inferior), elaborou-se um catálogo
buscando, apesar das diferenças tipológicas, a homogeneidade dentro da sua utilização
como elemento de urbanização romana da antiga Gallia Comata. E, para melhor entender a
urbanização, foram estudados os oppida gauleses, as proto-cidades celtas dos séculos II e I
a.C., o período imediatamente anterior à conquista romana.

ABSTRACT
The Basilica as element of urbanization in the Gallia Comata in the Roman
domination period
According to Zanker (2000:36-7), the Roman Basilica is one of the most characteristic
Roman structures of any Roman city. A concrete symbol of the political, juridic and social
Roman structure, it suffered morphologic and funcional alteractions both in time and space
that still intrigate the scholars. The present work tries to reveal and understand this structure,
its origins, its main physical and functional caracteristics, its transformations in Rome and the
Empire, but most specially in the Gallia Comata, seeing it as an element of the process of
urbanization of the Gallic privinciae. To do so, we performed a study of the basilicas since its
begnning, in Rome, its difusion by the Empire and, like a means to know the basilicas of the
Three Gauls (Lugdunensis, Aquitanica and Belgium, this one divided into Belgica, Germania
Superior and Germania Inferior), a catalog was made, searching, besides the typological
differences, the homogeneity in their utilization as elements of Roman urbanization of the
former Gallia Comata. And, for better understanding the urbanization, it was studied the Gallic
oppida (hillforts), the Celtic proto-cities of the II and I centuries BC, the period that immediately
preceded the period of the Roman conquest.

PALAVRAS-CHAVE/KEY WORDS
Basílica romana; Fórum; oppidum; Gália romana; Urbanização.
Roman basilica; Forum; oppidum; Roman Gaul; Urbanization.
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Paulus in medio foro basilicam iam paene
texerat iisdem antiquis columnis, illam autem
quam locauit facit magnificentissimam. Quid
quaeris? Nihil gratius illo monumento, nihil
gloriosius.
(Cícero, Atticus IV, 18,8)∗

∗ "Paulo já praticamente cobriu, utilizando as mesmas colunas antigas, a basílica do fórum; mas fez dessa que deu
em acréscimo algo completamente maravilhoso. Sim, realmente não há nada que agrade mais que esse
monumento, nem que honra mais seu autor".
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APRESENTAÇÃO
A arquitetura foi um meio de expressão muito poderoso usado pelos romanos para
exaltar a grandiosidade e o poder de seu império, afirmação de sua autoridade e símbolo de
dominação, especialmente a partir do principado. Por isso, "a cidade romana ideal devia
obedecer a um padrão rígido de urbanismo. Dispunha de um centro monumental, o fórum,
onde se concentravam os edifícios destinados às principais funções institucionais,
administrativas e religiosas, que, por sua vez, atraíam as principais áreas de comércio. Deste
modo, o fórum constituía o centro da cidade" (Mattoso s/d: 248).
Podemos afirmar que a sociedade romana é de matriz urbana, pois sua primeira e
principal expressão material é a cidade. É nesta e através desta que a cultura romana se
afirmou, expandiu e implantou. "A cidade clássica é o centro do poder político, administrativo
e religioso (...) e exerce influência e subsiste via o domínio de um território mais amplo"
(Mattoso s/d: 247). E é o seu próprio modelo de cidade que Roma – como caput mundi –
implanta na Gália. Entretanto, é preciso entender Roma como um modelo intelectual,
ideológico, além de um modelo físico. A arquitetura romana sofreu influências externas tanto
quanto influenciou a de outros povos, surgindo na capital modelos arquitetônicos que, no
mínimo, foram experimentados nas áreas mais remotas do Império.
Não era incomum, quando fundavam uma nova cidade, os romanos aproveitarem as
povoações ou cidades previamente existentes, reestruturando sua infra-estrutura para
adaptá-la ao modelo que consideravam romano. No caso gaulês, porém, embora os romanos
mantivessem as divisões territoriais dos povos celtas, preferencialmente estabeleciam um
novo centro urbano, especialmente quando a povoação celta era um oppidum cercado. Isto
acontecia porque, uma vez que a região já havia sido "pacificada", não havia mais a
necessidade de o centro urbano se estabelecer em locais altos e com sistemas defensivos.
Se o modelo romano de cidade – centro das instituições políticas, administrativas,
religiosas e jurídicas – permitia, por um lado, a manutenção de características autóctones no
que dizia respeito à vida privada, a vida pública, política, era mais rígida. E o local onde se
praticava a vivência política era o fórum. Então, a cidade provincial romana deveria possuir
um fórum central, o "cenário" condizente com a grandiloqüência da vida pública do Império. E
um dos elementos essenciais desse fórum era a basilica forensis, ou simplesmente basílica.
O presente estudo enfoca este elemento tão tipicamente romano, as basílicas, suas
origens, usos e adaptações, inicialmente na própria Roma, onde surgiu, sua difusão e o
retorno a Roma de uma tipologia basilical nova, provincial, fruto da sua adaptação aos
elementos autóctones.
A basílica não foi, sob o ponto de vista arquitetônico, exatamente uma inovação
romana, pois tem sua origem no oriente helenístico, mas foi adaptada às exigências da vida
pública e, posteriormente, jurídica também, romanas, tornando-se um dos edifícios mais
característicos dessa sociedade. A definição do que era uma basílica, porém, não é unânime
entre os autores, provavelmente por três motivos: é um edifício que não mais existe na
sociedade moderna, era multifuncional e, principalmente, sofreu alterações tipológicas e
funcionais ao longo de seu desenvolvimento (aliás, como a maioria dos edifícios, em todas as
sociedades). Por isso, uma definição como a de Mathew Bunson (1991: 51), de basílica como
"uma estrutura romana com arquitetura similar à stoa grega; local de encontro ou grande
centro público e pesadamente decorado, usado para vários propósitos" e que "serviam
principalmente para abrigar reuniões de grupos governamentais ou comissões" não satisfaz
um pesquisador realmente preocupado com um exame mais aprofundado do problema.
Então, é possível uma definição acurada de basílica? Sim, é possível, e isso será visto.
Uma noção comum é a de que, "no ocidente do Império, virtualmente todas as
estruturas principais eram erguidas para acompanhar os edifícios do fórum. Arquitetônicamente, a maioria das basílicas, inclusive aquelas nas províncias mais distantes, partilhavam
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certas características: colunas ornamentadas, áreas abertas para os fóruns, dos quais eram
uma parte integrante, e espaços internos destinados a providenciar não somente salas como
também ar" (ibidem).1 Esta é uma afirmação muito forte, mas será que, de fato, estas são
características reais? É outra questão que se pretende investigar.
Segundo Peter Connolly (1998: 124), parece que as basílicas serviam como cortes de
justiça, ao menos em Roma. Connolly é cauteloso na identificação da função das basílicas,
uma atitude sábia: entre as características principais das basílicas da cidade de Roma, uma
delas diz respeito exatamente às mudanças de suas funções ao longo do tempo; e isto
levanta uma dúvida pouquíssimo expressa: qual exatamente era a função das basílicas nas
províncias? A falta de conhecimento sobre as basílicas se agrava quando penetramos nas
províncias. Quais os usos e significados das basílicas nas Gálias? Eram as mesmas que em
Roma? Qual a tipologia – ou tipologias mais comuns?
A falta de dados sobre as basílicas – o que não é nada incomum em se tratando do
Mundo Clássico – torna-as, muitas vezes, um elemento "obscuro" ou "nebuloso", levando os
autores, algumas vezes, evitarem estender-se sobre o tema. E a aparente falta de uma
função específica para a basílica – falta real ou desconhecida – torna-a um elemento "menos
importante", diversamente das cúrias ou dos templos. Mas as basílicas eram um elemento
fundamental para os romanos, relacionado com a sua forma de se ver no mundo, de se
considerarem portadores da "civilização" e, por que não?, motivo de orgulho da sua técnica
construtiva, poder e riqueza.
Mas há uma outra questão que permeará o trabalho, que diz respeito a uma série de
estudos recentes sobre a forma como Roma expandia seu Império e lidava com suas
colônias. É a chamada "romanização", um termo, hoje, muito discutido e contestado,
principalmente com relação a dois pontos: a suposta unilateralidade da influência do contato
entre Roma e os demais povos conquistados; e os métodos utilizados pelos romanos para
efetivar tal dominação. Esta busca do outro, da influência das populações indígenas, no caso
específico das basílicas – e dos fóruns, pois não se pode falar de uma sem estudar o outro –
pode decepcionar o pesquisador pela falta de vestígios que indiquem uma contestação à
presença romana e ao seu modo de vida; ou até mesmo na busca do elemento nativo. Nem
sempre os elementos de contestação contra uma nova ordem imposta são de fácil
reconhecimento, especialmente quando a elite local governante parece ter se adaptado tão
bem à nova ordem, seja por necessidade de sobrevivência de seus privilégios, seja pela
adoção voluntária de um novo estilo de vida. Se a elite gaulesa aceitava pacificamente, ou
não, a dominação romana, talvez o povo – aquela parte da sociedade que historicamente tem
poucos privilégios e direitos – tinha formas mais sutis de contestação. A arqueologia utiliza
um método de pesquisa que possibilita o estudo da parcela populacional que não detinha o
poder político e econômico. Mas, como o presente estudo trabalha com o local privilegiado
das elites, o fórum, traços das demais camadas sociais são improváveis. De todo modo, de
alguma forma a Gália Central se adaptou à nova ordem imposta por Roma. Será possível
perceber arqueologicamente, nas basílicas romanas, como se deu essa adaptação?
Um último esclarecimento é necessário, com respeito à área geográfica estabelecida
para a presente dissertação. Na verdade, Gallia Comata era o nome que a região possuía
quando ainda não integrada ao Império. A partir das reformas de Augusto, passa a ser
designada de Tres Galliae, as Três Gálias. Posteriormente, por motivos administrativos e
estratégicos, uma parte da Gália Belga foi dividida em Germânia Superior e Inferior. Por isso,
as basílicas que ulteriormente passaram a fazer parte das (ou surgiram nas) Germânias,
serão consideradas. E, embora a Gália Narbonense não esteja englobada na área geográfica
estudada, várias basílicas desta província romana não poderão deixar de ser mencionadas,
dada a sua importância e estreita ligação com o resto da Gália.

1. Todas as traduções, quando necessárias, são minhas.
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A dissertação iniciará com uma Introdução, dividida em três itens. O primeiro – a
expansão romana na Gália – apresenta um quadro geral da Gália no momento anterior à
conquista romana. A seguir – item 2, Romanização – algumas considerações sobre este
conceito e o estado atual das pesquisas, especificamente na Gália. E no item 3 serão
fornecidas algumas definições importantes para a compreensão dos textos estudados e
traduzidos que podem gerar dúvidas em português.
O capítulo I – a Gallia Comata e os oppida gauleses – apresenta um panorama da
Gália Comata nos dois séculos que antecederam a conquista romana, enfocando
principalmente os oppida – definição, características, funções e problemas no seu estudo.
O capítulo II – Roma: cidade real e cidade modelo – é, em grande parte, descritivo. A
Vrbs era considerada o modelo principal para as cidades coloniais e provinciais. Mas como
era Roma, ou mais especificamente, como eram os fóruns de Roma? A descrição de Roma
aborda dois aspectos: como era entendida pelos escritores romanos e como era fisicamente,
com ênfase nas transformações ocorridas no final da República e início do Império. Mas
Roma não era apenas o modelo físico a ser copiado, era, sobretudo, o modelo intelectual,
ideológico, a ser imitado. Por isto, este capítulo não deve ser entendido isoladamente; o
capítulo III – O modelo romano de cidade – completará as idéias esboçadas nele e
acrescentará outras. Neste capítulo, será visto como era a cidade que Roma implantava nas
províncias, destacando suas origens, aspectos físicos e jurídicos e demais características
principais, com ênfase nos fóruns provinciais. Também serão abordados aspectos da relação
entre a religião romana (especialmente o culto imperial), cidadania e crenças nativas. Por fim,
a descrição das cidades galo-romanas, seus status, romanização, planejamento urbano e
alguns exemplos da integração entre elementos autóctones e romanos.
O Capítulo IV – A basílica romana – trata do objeto de estudo da presente
dissertação, suas definições, tipologias, propostas de origem e de classificação, tanto em
Roma como no Império, desde a República até o Baixo Império. Também abordará temas
mais controversos, como seus significados nas sociedades gaulesas.
Por fim, virão o Catálogo das Basílicas da Gallia Comata (Três Gálias e Germânias) –
dividido por províncias, junto com uma primeira conclusão e duas Pranchas de síntese e
classificação – e a Conclusão Final.
Dos anexos constam um Glossário, principalmente de termos arquitetônicos, mas que
inclui também outras definições importantes para a presente dissertação; um pequeno
resumo dos Povos Gauleses; e c Prancha III.
A Lista de Ilustrações trará todas as informações que foram suprimidas das
respectivas legendas.
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INTRODUÇÃO
1. A expansão romana na Gália
A cidade é um elemento fundamental das sociedades mediterrânicas. Na Grécia
temos as poleis, cidades-estados. Roma se expandiu a partir de uma cidade – a Vrbs – para
se transformar em um Império cuja denominação era a mesma dessa cidade inicial.
Quando da expansão romana, as sociedades de matriz urbana – governadas por
poderes fortes e com papéis bem definidos, que dispunham de um corpo jurídico que
englobava toda a sociedade – foram submetidas com relativa facilidade: tudo se decidia em
grandes batalhas ou na conquista das grandes cidades. Vencida a resistência dos centros
urbanos, o território sob a sua influência ficava automaticamente sob o domínio de Roma.
Quem governava as cidades dominava as regiões.
Mas nas regiões com influência cultural continental tudo era mais fluido. A
fragmentação política e a precariedade dos diversos poderes faziam com que insurreições
contra o poder romano surgissem em diferentes locais e instâncias da sociedade. Vemos isso
ocorrer principalmente na Britânia e na Península Ibérica.
Mas, e na Gália? Quão urbanizadas eram as sociedades gaulesas no século I a.C.?
Há o consenso entre os estudiosos2 de que a Gália estava em processo de urbanização e
centralização de poder. Se, no século III a.C., o mundo celta consistia de um mosaico móvel
de tribos autônomas e Estados que se estendiam das atuais Irlanda à Hungria, com bolsões
isolados e populações parcialmente celtas de Portugal até a Turquia, já durante o século II
a.C. constata-se o surgimento de centros populacionais que os autores entendem como
sendo cidades ou proto-cidades.
Roma conquistou (séculos III e II a.C.) primeiro o norte da Itália (Gallia Cisalpina),
depois, partes da Espanha e o sul da França (Gallia Transalpina). Durante o século II a.C., foi
anexando territórios, fazendo com que a fronteira que separava seus territórios diretamente
administrados pelo Senado daqueles do mundo exterior avançasse repetidamente, ao
mesmo tempo em que, progressivamente, mais sociedades remotas entrassem em contato
com o mundo mediterrânico pela primeira vez. Isso gerou conseqüências importantes para as
sociedades residentes em ambos os lados da fronteira imperial (D. Nash 1987: 88).
Segundo Simon James (1998: 46), Roma foi atraída para a Gália no século II a.C.
tanto pela necessidade de estabelecer uma ligação segura com suas novas províncias
hispânicas quanto para atender aos apelos de socorro da Massalia, uma antiga aliada.
Os aliados de além-mar pagavam um alto preço pela sua liberdade titular. Roma tendia a
abolir territorialmente aliados fortes e aqueles que permaneciam eram geralmente importantes
centros comerciais capazes também de providenciar serviços de policiamento e assistência naval ou
militar quando requeridos. Massalia, por exemplo, supervisionava a rota terrestre vital entre a Itália e
o delta do Ródano, ligando Roma às suas províncias a oeste, providenciando suporte naval nas
guerras romanas e ajudando a policiar a costa da Ligúria, infestada de piratas. Também era um
importante porto para o comércio de longa distância, ligando a Itália e o Mediterrâneo com o corredor
do Ródano e o norte da Gália (Nash 1987: 98).

Portanto, centros provinciais adequadamente localizados atuavam como bases para a
atividade comercial de larga escala além das fronteiras romanas. Justamente por isso havia
fortes laços econômicos entre as províncias e as comunidades estrangeiras situadas
próximas às fronteiras que, por sua vez, encorajaram o desenvolvimento de sistemas de
comércio na vizinhança do Império e a formação de cidades onde antes nada havia. Existiam,
já no século II a.C., laços comerciais com as comunidades autônomas gaulesas que rendiam
amplos impostos nas fronteiras. "Durante este período, laços de amizade oficiais se formaram
com os reis nativos e Estados além da fronteira imperial, facilitando o comércio de
2. Daphne Nash 1987; Colin Haselgrowe 1987; Colin Renfrew 1986; Timothy e Sara Champion 1986; e Simon
James 1998.
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mercadorias e, especialmente, o de escravos, formando um quase inquebrável cinturão de
comunidades aliadas e Estados em próximo e dependente relacionamento com Roma" (Nash
1987: 97).
Quando Roma saiu em defesa de Massalia, entrou em conflito com os salúvios, uma
poderosa tribo parte gaulesa, desencadeando uma série de conseqüências. Os gauleses se
relacionavam entre si através de alianças e laços de clientelismo, estabelecendo – entre
outras coisas – ajudas mútuas nos conflitos. Isso criou, como numa espécie de reação em
cadeia, mais conflitos entre diferentes aliados e associações gaulesas entre si e com Roma,
conforme esta entrava em luta com os gauleses, até que, finalmente, Roma penetrou na
Gallia Transalpina pelo corredor do Vale do Ródano.
O século II a.C. foi, portanto, um período de profunda mudança na Gália. O amplo
intercâmbio com o mundo mediterrânico foi lentamente retomado, tanto via Ródano e
Toulouse quanto pelas costas ocidentais. Esses contatos rapidamente se expandiram com o
estabelecimento da Provincia romana na Gália. Nas palavras de D. Nash (1987: 99), "o
contato com o Império Romano pode, portanto, ter tido uma influência marcante sobre o
desenvolvimento econômico e político de aliados oficiais do Senado, encorajando a formação
de Estados politicamente centralizados onde anteriormente não havia".
Paralelamente a essas mudanças houve outras fundamentais, internas, que levaram
pelo menos partes da Gália a caminho da civilização urbana: a invasão dos germanos,
desencadeando o estabelecimento de centros urbanos fortificados; o incremento do comércio
e o conseqüente enriquecimento; os contatos mais amplos com as cidades mediterrânicas
etc.
As tribos celtas – principalmente da Gália central, da região alpina e até da Boêmia –
estavam se transformando em Estados. E quando César invadiu a Gália nos anos 50 a.C.
encontrou uma terra dominada por um grupo de Estados nascentes, dotados de
assentamentos que chamou de cidades (os oppida3). Claramente, diversos povos celtas
estavam se movendo para um estilo urbano de vida já antes da conquista romana.
Simon James (op. cit: 51 ss.) considera que as culturas celtas – particularmente na
Gália central e na zona que se estende a leste da Boêmia – tinham, na verdade, muitas
características em comum com o mundo mediterrânico. Por exemplo, o padrão celta de
crescimento populacional, de enviar o excesso populacional como imigrantes, e o eventual
desenvolvimento de Estados urbanos centralizados são em geral similares à evolução grega
alguns séculos antes. E a organização social na Idade do Ferro Final4 era similar àquela na
contemporânea Roma republicana, onde a sociedade era dominada por grandes famílias
nobres que exerciam influência e poder através de um sistema de clientes e patrões.
A aquisição de clientes, pessoas sob obrigação a nobres para servi-los e apoiá-los em
troca de proteção, era uma fonte de poder cada vez mais importante nas sociedades celtas,
além da riqueza que também advinha da guerra ou (mais tardiamente na Idade do Ferro) do
controle do comércio estrangeiro e, especialmente, da agricultura. Com o crescimento da
autoridade da nobreza, esta se tornou capaz de controlar cada vez mais a agricultura e as
outras riquezas da comunidade. Pôde, inclusive, adquirir clientes em outras tribos e formar
alianças pessoais com famílias nobres entre povos vizinhos. A idéia de clientela também foi
aplicada a povos inteiros.

3. De fato, este termo vago abrange a série de assentamentos que aparecem a partir do século II a.C. numa faixa
que se estende da Boêmia ao centro da França. Mais tarde também se desenvolveram no norte da Gália e no
leste da Britânia. Porque esses sítios se desenvolveram é incerto, mas estão conectados ao incremento da
riqueza e da organização política, que possibilitaram às sociedades suportar artífices especializados e crescente
comércio inter-regional. No capítulo I, eles serão estudados mais profundamente.
4. Também denominada La Tène Final.
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Na crescente importância do clientelismo, aristocracias gaulesas, em particular, eram
admiravelmente similares às de Roma, onde os grandes clãs senatoriais construíram suas
bases de poder e competiam entre si (ibidem).
Na Idade do Ferro Final, alguns grupos celtas da Gália Central (ou Gallia Comata,
como os romanos se referiam a ela antes da conquista) tinham desenvolvido Estados
bastante sofisticados, governados por reis ou magistrados eleitos entre os aristocratas (como
entre os éduos5), alguns dos quais dominavam seus vizinhos para formar blocos de poder
substancialmente competitivos. E suas redes de alianças se estendiam além das fronteiras
gaulesas (os éduos eram aliados de Roma, enquanto os suessiões6 tinham poder sobre
partes da Britânia). Segundo César, a aristocracia dominava a massa do povo livre. O poder
da nobreza parece ter crescido muito, passando por cima das estruturas mais antigas de
laços familiares ou de clãs.
Assim, no século I a.C., a Gália estava em processo de mudança: na sua organização
política, crescimento populacional e muito provavelmente aumento simultâneo na produção
agrícola (atestado ao menos na Britânia), crescimento das distinções de riqueza e de classe.
Desde o século III a.C. os gauleses adotaram, dos gregos, a cunhagem e esta prática vinha
crescendo, e há evidência de literatura em alfabeto grego e latino. Novos tipos de
assentamentos começaram a aparecer, especialmente grandes proto-cidades (os oppida). A
cultura greco-romana, então, havia servido como catalisador da mudança que ocorria na
Gália. Roma e Massalia proporcionaram os modelos para suprir as necessidades de
desenvolvimento dos Estados gauleses nascentes. Roma também estabelecera laços de
comércio e diplomáticos com as aristocracias gaulesas e, com isso, ficara emaranhada na
rede de alianças gaulesa.
Essas mudanças culturais e os contatos com o Mediterrâneo fizeram com que a Gália
(e mais tarde o sul da Britânia) consumissem produtos romanos, especialmente utensílios
para o consumo de vinho, demonstrando a existência de um comércio (direto ou indireto)
antes mesmo do domínio romano. E Roma, por sua vez, se tornou cada vez mais consciente
da crescente riqueza gaulesa e de sua vulnerabilidade à conquista: o desenvolvimento de
instituições centralizadas e centros fixos de poder, já mencionados. A Gália se tornava pronta
para sofrer uma dominação eficiente. E Roma não perdeu a oportunidade. Depois disso, as
terras gaulesas se desenvolveram para uma civilização urbana clássica.
Um exemplo muito ilustrativo de como os romanos tiraram proveito da preexistente
urbanização gaulesa para realizar as conquistas e, posteriormente, estabelecer um sistema
de dominação através do controle desses centros urbanos – mesmo que a cidade romana
posterior não fosse erguida no mesmo local da anterior gaulesa – é fornecido por Alésia. Nas
palavras de Mario Attilio Levi (1989: 368-9):
Alésia se encontrava na hodierna Borgonha, sobre o monte Auxois, próxima à moderna AliseSainte-Reine. Trata-se da localidade fortificada na qual Vercingetórix resistiu por meses ao assédio de
Júlio César. O oppidum celta devia ser um dos mais importantes centros da Gália, pois os romanos não o
abandonaram para transferir o povoado para a planície como fizeram em quase todos os outros casos,
quando a dominação romana fazia com que não houvesse mais motivo para ficar no interior de
fortificações erigidas em locais altos e onde se possibilitava uma vida mais cômoda, em novas cidades na
planície, nas quais se desejava fazer conviver com os gauleses o elemento imigrado.
Alésia desenvolveu-se como cidade romana e possuía um teatro de dimensões notáveis,
situado no centro urbano, ao lado de uma área sacra, constituída por alguns edifícios dedicados ao culto,
termas, fóruns, edifícios monumentais romanos, um fanum antigo pré-romano, muitas habitações
privadas, das quais algumas com características senhoriais. Havia também traços de indústrias e de um
importante comércio com importação de produtos de luxo. Como todos os centros da Gália, Alésia
continuou a ter uma economia mista, agrícola e industrial, com notáveis excedentes da produção
alimentícia nos consumos locais.

Portanto, a dominação romana da Gália se aproveitou de um processo autóctone de
urbanização e centralização de poder em dois momentos: na conquista territorial –
5. Aedui.
6. Suessones.
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submetendo os centros populacionais e de poder já existentes – e, em seguida, na
administração das áreas conquistadas, através da construção (ou adaptação dos centros
populacionais já existentes) de centros administrativos urbanos nos moldes romanos.
Nas palavras de Paul Veyne (1992: 298):
A verdadeira unidade administrativa do Império romano era a cidade; essa cidade era
autónoma, e a autoridade era exercida pelos seus notáveis; a nível político, sentia-se uma atracção
apaixonante pelos assuntos locais, mas essa atracção aliava-se a uma submissão resignada aos
poderes longínquos que governavam o Império e cujo representante era o temível governador da
província. O governo central colocava os notáveis no poder não tanto por solidariedade de classe,
mas porque esse era o meio mais simples de manter o Império pacificamente submetido. [grifo
meu] (...) [No] Império romano, (...) a cidade, o self-government local, era a circunscrição administrativa
de base. Uma aldeia bárbara que se romanizava ou se helenizava não se encontrava por isso na última
fila da sociedade greco-romana; pelo contrário, tornava-se, de pleno direito, uma cidade greco-romana.
Uma tribo africana ou lícia que se urbanizava não se encontrava na última fila da sociedade imperial.
Tornava-se uma das células constitutivas da civilização mundial daquele tempo.

Como veremos no Capítulo III, um elemento fundamental dos centros urbanos
romanos e, posteriormente, galo-romanos, era o fórum e, fazendo parte dele, a basílica.

2. Romanização
Quando se estuda o Império Romano, especialmente fora da Península Itálica, o
pesquisador precisa lidar, inexoravelmente, com um conceito que vem sendo alvo de debates
cada vez mais intensos: o de Romanização. E também com conceitos atrelados a ela, como
etnicidade e gênero. Por isto, a presente dissertação precisa abordar também este conceito,
o que será feito a seguir, mas apenas de forma superficial, pois foi um problema do qual não
se pôde escapar, mas para o qual seria necessária uma outra dissertação. A ênfase, é claro,
será para a Romanização dos povos celtas, especialmente os da Gália.
Para R. Bruce Hitchner (2000: 611):
A história imperial romana é em grande parte sobre os povos que Roma conquistou e como a
conquista afetou suas identidades e culturas. Infelizmente, fora os gregos e os judeus e outros poucos,
não é fácil conhecer esses povos ou saber como eles responderam a esse complexo processo. Isso
acontece porque a maior parte da evidência arqueológica e documental sobrevivente pertence ao período
em que o governo romano já estava bem estabelecido e a introdução dos costumes romanos e modos de
racionalizar o mundo havia subordinado ou obscurecido as tradições culturais nativas. Não surpreende,
então, que os historiadores tenham dificuldade em escrever histórias sociais e culturais equilibradas das
populações indígenas no mundo romano.

O conceito de Romanização, que tem sido alvo de debates, tanto na História quanto
na Arqueologia, não pode mais ser utilizado sem que se faça uma definição ou determinação
do seu emprego em determinado contexto.
Grosso modo, pode-se perceber a existência de duas correntes principais com
relação à Romanização. A primeira, que está caindo em desuso – especialmente com
estudos que buscam a especificidade regional e a resistência à dominação romana – entende
Romanização como a inclusão de sociedades menos desenvolvidas, ou menos estruturadas
(os "bárbaros" da literatura da Antiguidade), em um modo de vida "civilizado", trazido pelos
romanos. Esta visão, apesar de persistente, tem sido cada vez mais rebatida, ou pelos
menos relativizada, mas ainda tem grande força, especialmente quando os vestígios
deixados pelo outro foram destruídos pelos próprios romanos.
Paolo Desideri (1991: 577), exemplo desse primeiro grupo, escreveu que:
O processo da romanização representa o fenômeno talvez mais grandioso que se deu na
história da civilização humana, de redução a unidade política e homogeneidade cultural de um complexo
de povos e Estados vencidos com a força das armas, mas associados depois em uma mesma fundação
governamental ao ponto de praticamente cancelar a distinção original entre vencedores e vencidos,
substituída gradualmente por uma distinção entre classes sociais, além de qualquer referência étnica ou
geográfica.

18

O Império Romano, para Desideri, propiciou a unificação de diferentes grupos,
unificação esta que aparece na difusão de um modelo constitutivo unitário, que demonstra
ampla homogeneidade cultural, a difusão da língua latina e do direito romano. E, apesar de
não negar as diferenças locais, a pluralidade dos povos, o Império aparece como o
propiciador de uma homogeneização da vida e da cultura material (op. cit.: 579 ss.).
A visão "imperialista" de Desideri – com o pressuposto de que os romanos levaram a
civilização aos povos bárbaros – não leva em consideração a relação de Roma com esses
povos conquistados, as interações inter-regionais, a articulação entre o poder central e o
periférico.
A segunda corrente de pesquisa, o debate mais atual sobre Romanização – e a
conseqüente revitalização do conceito – busca entender a relação entre os romanos e os
nativos ou os povos conquistados como uma via de mão dupla. Busca-se a especificidade –
romana e nativa – de cada povo e/ou região dominada, os elementos que geraram a
mudança social e como o poder e a reação a ele são simbolizados na sociedade (Huskinson
2000: 1).
A diversidade cultural, inclusive, existe no interior da própria sociedade romana. Para
Janet Huskinson, a definição de "romano" que aparece nas fontes é oriunda do extrato social
superior da cidade de Roma e, a partir do século I d.C., é atribuída para os cidadãos romanos
do Império (op. cit.: 6). Mas não havia, mesmo em Roma, uma definição clara da identidade
romana. Aspectos fundamentais da identidade – como gênero ou etnicidade, por exemplo –
são relativos às circunstâncias, são culturalmente determinados. Ser considerado romano,
para os romanos, era uma questão de status político e religioso: ter juridicamente a
cidadania, respeitando os valores e os mores comuns.7
Por causa de sua conotação original de transformação da sociedade nativa em uma
sociedade romana superior, muitos autores passaram a grafar o termo Romanização entre
aspas ou em itálico. Na verdade, não foi encontrado um termo que o substitua. O que se
costuma, e convém, fazer é defini-lo conforme o entendimento – e as necessidades – de
cada autor. Huskinson, por exemplo, define Romanização, muito genericamente, como "o
processo pelo qual a cultura romana se espalhou para outras áreas" (op. cit.: 20), mas afirma
que não se deve ocultar as contribuições e especificidades dos outros povos através da
suposição de que a cultura romana era homogênea, superior e com características
inconfundíveis.
Isto leva à necessidade de estar alerta para as dificuldades nas quais se esbarra
quando se busca a influência não-romana sobre os romanos. As fontes literárias, quando
existem, sobre os povos e sociedades nativas são gregas ou romanas, apresentando apenas
um dos pontos de vista. A Arqueologia é a forma principal de busca pelos povos nãoromanos, mas, no caso da Europa central, apresenta diversas lacunas no registro,
dificultando o conhecimento sobre povos, períodos e mudança cultural. O próprio uso do
termo celta pressupõe uma homogeneidade étnico-cultural e política que encobre as
particularidades regionais. Além disso, um dos grandes motivadores de uma noção de
identidade entre povos não-romanos foi a própria presença romana. E, talvez o mais grave,
ainda hoje o estudo dos povos celtas é marcado por duas noções dos séculos XIX e XX: a
imperialista, que apresenta Roma como o povo que trouxe a civilização aos povos bárbaros;
e a nacionalista, que busca um passado "nacional", reagindo à primeira noção, muitas vezes
(por exemplo, a retomada da valorização e dos estudos sobre o passado gaulês da França,
com ênfase na resistência ao domínio romano, especialmente após a ocupação alemã da
Segunda Guerra, ou a identidade Européia celta, seguindo a tendência de uma União
Européia).

7. Sobre gênero e etnicidade no Egito romano, ver a tese de doutorado de Márcia Severina Vasques (2005),
Crenças Funerárias eidentidade cultural no Egito romano: máscaras de múmias, São Paulo: Museu de
Arqueologia e Etnologia, USP.
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Dessa forma, nos anos 80 e 90 do século XX, uma nova geração de estudiosos
passou a entender a Romanização não mais como uma forma de progresso moral e social,
mas como um "desenvolvimento", ou "aculturação", pelo qual a sociedade nativa adotava a
cultura romana. Um desses estudiosos é Hingley, que define Romanização "como o processo
pelo qual grupos sociais tornam-se progressivamente mais 'romanos'. A assunção de que
nativos desejavam tornar-se romanos, ou mais romanos, é entendida como sendo a
motivação por trás da gradual transformação da cultura material na província de nativa para
romano-britânica através dos três séculos e meio de controle romano (de 43 d.C. a 410
d.C.)”.8
Assim, o debate sobre Romanização está longe de acabar. Hoje se questiona quão
diversa foi essa Romanização e quão diversas eram as províncias, qual era a intenção dessa
Romanização e os sinais de resistência a ela, sua variação pelo Império. Os livros e estudos,
porém, esbarram ainda na dificuldade de se conhecer o "outro", o não-romano. Autores como
Millet9 e Woolf (1999), que buscam a mão-dupla, acabam por não conseguir apresentar – ou
determinar – com muita clareza ou detalhes a "via de volta".
Para Woolf10, por exemplo, na maior parte do século XX a atenção se voltou
principalmente para verificar até que ponto a cultura romana absorveu ou substituiu costumes
e tradições locais. Rejeitando essa perspectiva, Woolf prefere ver a Romanização como "uma
conveniente estenografia11 para as séries de mudanças culturais que criaram uma civilização
imperial, na qual tanto as diferenças como a similaridades vieram a formar um modelo
coerente" (1999: 7). Para o autor, porém, as culturas raramente existem em isolamento, mas
em comum acordo com outras, o que leva Woolf, segundo Hitchner (2000: 611), a rejeitar a
idéia de resistência à Romanização. E Hitchner completa (ibidem): "Ainda quando Woolf fala
de Romanização, de 'tornar-se romano' (página 7), e da análise da civilização romana nos
primórdios da Gália imperial (página x), pouco foge da sensação de que a sua é
fundamentalmente uma perspectiva romana".
Entre a literatura contemporânea que discute a questão, de especial interesse e
importância para o debate sobre Romanização pode-se citar; Janet Huskinson (ed.),
Experiencing Rome: culture, identity and power in the Roman Empire, 200012; D. J. Mattingly
(ed.), Dialogues in Roman Imperialism, 199713; e Elizabeth Fentress (ed.), Romanization and
the city: creation, transformations, and failures, 200014. Sobre o tema com relação à GrãBretanha, especialmente interessante é o estudo realizado por R. Pinto, Arqueologia e
Romanização: os discursos arqueológicos e a cultura material da Bretanha romana, 200315.
Além dos outros livros citados nas notas de rodapé.
Há uma obra italiana que trabalha também com o conceito de Romanização no
primeiro capítulo, "Forme della romanizzazione: un modelo", o livro de Eliodoro Savino, Città
di Frontiera nell'Impero romano, de 1999. Mas seu trabalho não cita nenhuma das obras
mencionadas no parágrafo anterior, e sim, entre outras, o mesmo texto de Paolo Desideri
comentado mais acima. Mas não deixa de ser um trabalho de fôlego e que traz
considerações importantes.

8. R. Hingley, "The imperial context of Romano-Britsh studies and proposals for a new understanding of social
change", in P. P. A. Funari e. alii (orgs.), Historical Archaeology: back from the edge. Londres: Routledge, 1999:
137-150; página 137, a partir de Rafael de Abreu e Souza 2004: 207.
9. M. Millet, The Romanization of Britain: an essay in archaeological interpretation. Cambridge; Cambridge
University Press, 2003.
10. Na obra citada acima, Becoming Roman, de 1999.
11. No original, shorthand.
12. Londres: Routledge.
13. Journal of Roman Archaeology, supplement series 23, Portsmouth, Rhode Island.
14. Journal of Roman Archaeology, supplement series 38, Portsmouth, Rhode Island.
15. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu de
Arqueologia e Etnologia da USP, São Paulo.
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Apesar dessa busca pela pluralidade, pela diversidade cultural nas sociedades celtas
e gaulesas, nem sempre é possível determiná-las com clareza na Gália, pois as pesquisas
esbarram em obstáculos.
Se, para Bettina Arnold e D. Blair Gibson (1995: 1), por exemplo,
apesar do seu estoque lingüístico comum, os povos celtas exibiam uma tremenda diversidade de
adaptações de sobrevivência não somente através da Europa, mas mesmo nas regiões como as Ilhas
Britânicas. Os vários grupos exibiam grande variedade na integração social assim como nos tipos de
instituições sociais e econômicas que possuíam.

John Collis, por sua vez, afirma que "a Europa temperada, a zona a norte dos Alpes mas a
sul da planície norte-européia, teve uma corrente principal de desenvolvimento que apresenta
um quadro bem homogêneo em termos de desenvolvimento social e econômico e de cultural
material" na Idade do Ferro, homogeneidade que as regiões fronteiriças da Europa celta não
apresentavam (1989: 17).
Assim, apesar dos grandes avanços nas pesquisas arqueológicas, os vestígios
deixam margem a especulações e suposições. Muitas das informações arqueológicas para
os períodos até a conquista romana provêm de poucos sítios realmente escavados
extensamente. E as fontes literárias, apesar de terem sido revalorizadas nas últimas
décadas, não deixam de ser fontes externas a essas sociedades celtas e, especialmente,
gaulesas. Assim, muitas vezes o que mais se destaca nos estudos é exatamente a
homogeneidade. Além disso, o presente trabalho busca, de certa forma, no que se poderia
considerar a "contra-mão" das pesquisas mais recentes, exatamente o que havia de
homogêneo na Gália Comata no período da conquista romana, especialmente com relação
às cidades – ou proto-cidades – gaulesas, os denominados por César de oppida16. Tendo isto
em vista, no Capítulo I, duas regiões serão descritas: a Gália Central e a Gália Belga, como
duas grandes áreas que compartilham, internamente, uma maior homogeneidade e, entre
elas, certa diferenciação.

3. Algumas definições
Outras definições são necessárias quando se trabalha com textos de línguas
diferentes; no caso específico, os termos ville e cité (em francês), e polity e state (inglesas).
Ville e Cité
Somente dicionários bilíngües mais especializados apresentam uma tradução para
estes dois termos que não seja o de "cidade". Mas, nas leituras, percebe-se uma diferença
clara entre os dois, especialmente quando os autores se referem à Gália pré-conquista
romana.
Embora cité, que deriva do latim civitas, -ates (unidade política constituída por uma
cidade e seus arredores), também signifique "cidade", contemporaneamente o termo também
é utilizado para designar uma parte específica da cidade, o seu centro ou parte mais antiga,
como a Île de la Cité, la Cité de Paris ou de Londres (grafada, neste caso, com maiúscula). Já
ville vem do latim villa,-ae (propriedade rural senhorial), mas atualmente aparece como
oposição a campo.
A definição de cité fornecida por François Durand-Dastès (ARCHAEOMEDES 1998:
268-9), por exemplo, é a seguinte:
Cité: derivado da palavra latina civitas, este vocábulo designa, na Antiguidade, uma
comunidade etno-histórica que possui um território, ocupado por uma rede de aglomerações
colocadas sob a autoridade de uma capital, e de instituições específicas. A palavra designa tanto o

16. Oppidum, plural oppida, é proparoxítona, e utilizada no gênero masculino, convenção geralmente adotada
para as palavras neutras no latim.
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povo, o espaço que ele controla quanto suas instituições, mas jamais a própria cidade17 (urbs,
oppidum).

Civitas, -ates é habitualmente traduzido pela palavra cité. Os antigos designavam por
este nome o território pertencente a um povo e administrado por uma cidade (ville), sua
capital. Uma civitas era também o conjunto dos cidadãos que ocupavam este território,
incluindo os diferentes tipos de aglomerações existentes nele (como vici e seus pagi). Na
última parte do período romano, este termo tende a designar também as cidades (villes)
(Bedon 2001: 346).
Para complicar um pouco mais o problema, o francês também utiliza a palavra bourg,
que seria uma cidade de tamanho e importância intermediários. Mas convém evitar o uso, em
português, da tradução "burgo", que carrega uma conotação medievalista.
Assim, como em português não há uma diferenciação entre os dois termos, é preciso
especificar como foram traduzidos no presente trabalho. Ville será sempre traduzido como
"cidade", uma concentração urbana importante, sem designar um território; ville possui o
sentido de chef-lieu de uma civitas. Mas chef-lieu, que é, em francês, a principal cidade de
uma região, e que será traduzido como "capital", também designa a capital de um pagus, por
exemplo.
Como cité é utilizada no sentido de "território de uma civitas", ou a própria civitas, este
será o termo utilizado (inclusive, em italiano, utiliza-se o termo latino também).
Muitas vezes, as traduções serão realizadas conforme o sentido que o autor francês
dá à palavra: quando se referir, por exemplo, a um chef-lieu de cité, aparecerá normalmente
traduzido por "capital regional", ou simplesmente "capital". Para o período romano,
especialmente a partir do último quarto do século I a.C., os autores normalmente já utilizam o
termo "capital".
Polity e state (e chiefdom)
Neste caso, o problema está relacionado com as definições dos diferentes tipos de
Estados, sociedades ou comunidades. O primeiro deles é polity. Embora possa ser traduzido
como comunidade, o termo em inglês, como utilizado pelos autores estudados, implica a
existência de características políticas, o que "comunidade" não demonstra. Mas se
traduzirmos polity como Estado (a letra maiúscula diferenciando de "estado" significando uma
dada situação), surge outro problema: a tradução de state. Assim, é preciso esclarecer que a
utilização da tradução de polity como "comunidade" deverá sempre indicar uma comunidade
politicamente organizada, mais especificamente, uma unidade sócio-política autônoma; e o
termo "Estado" será utilizado como equivalente a state.
Outro termo utilizado em inglês é chiefdom, que significa "liderança", principalmente,
mas que, histórica e etnograficamente, indica uma comunidade com liderança do tipo chefia.
Fugindo da corruptela, em português, do termo "chefatura", aqui, foi escolhida, quando
necessário, a tradução como "Estado tipo chefia", ou apenas "chefia".

17. E aqui, usa o termo ville.
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CAPÍTULO I
A GALLIA COMATA E OS OPPIDA GAULESES
... estas associações humanas inicialmente estabeleceram em
um lugar determinado a sede para habitarem e depois de a
terem dotado de limites, em parte aproveitando a natureza dos
lugares, em parte com construções, semelhante a um
aglomerado de casas, separado dos templos e dos espaços
públicos, deram o nome de cidade (oppidum uel urbem).
(Cícero, Rep., 1, 41)

Urbanization [da Gália] was by no means universal even in areas
where social and political development seems to be relatively
advanced, and especially in northern areas such as Belgium and
the Netherlands.
(Collis 1996: 164)

Quando de sua conquista pelos exércitos de Júlio César, a Gália Central passava por
um processo autóctone de crescente centralização do poder nas mãos de grandes chefes
gauleses, através de laços de clientelismo que criaram uma rede cada vez maior de
interdependência entre chefes menores para com um mais poderoso e, em alguns casos, até
mesmo com Roma. E, ligada a isso, uma crescente urbanização da Gália.
Datas
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Cronologia relativa
La Tène antiga

Eventos históricos
LT B2

279 a.C. - saque de Delfos

LT C1
La Tène média
LT C2

LT D1

c. 200 a.C. - submissão dos gauleses na Itália
c. 165 a.C. - submissão dos gauleses na Ásia Menor
146 a.C. - destruição de Cartago
125-119 a.C. - conquista da Narbonense
115-102 a.C. - invasão dos Cimbros e dos Teutões

La Tène final
LT D2
Galo-romano

Augustano

58 - 51 a.C. - conquista da Gália por César
27 a.C. - reorganização da Gália por Augusto
16 -13 a.C. - reorganização da Gália por Tibério*

Quadro cronológico para a Gália – Fichtl 2005: 7. [* acréscimo da autora]

Assim, quando Roma "introduziu" na Gallia Comata a expressão concreta de suas
instituições cívicas típicas – a cidade –, havia uma configuração sócio-política que alguns
autores definiriam como "proto-cidades". Até mesmo César reconhecia tais aglomerações
como urbanas, denominando-as oppida ou urbes. Mas a Gallia Comata só foi efetivamente
introduzida no sistema administrativo provincial com Augusto e Tibério, no final do século I
a.C., ainda baseado nas antigas divisões territoriais gaulesas, em civitates. Quanto aos
oppida, as "capitais" dessas civitates, poucas efetivamente tornaram-se cidades galoromanas.
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Neste primeiro capítulo, que enfoca os séculos II e I a.C., será apresentada essa
centralização, dividindo a Gália em duas regiões principais: a Europa Central e a Bélgica.
Mas antes convém fazer duas distinções: a diferença entre celtas e gauleses, e a definição
espacial, ou geográfica, da Gália Comata. A parte principal do capítulo, entretanto, é a
definição e descrição da estrutura política centralizada – os oppida – especialmente no
período imediatamente anterior à conquista romana, incluindo seu surgimento, evolução e
transformação após a conquista romana. Serão apresentadas as dificuldades dessa
definição, em César e entre os arqueólogos e pesquisadores modernos, e será visto, com
maior destaque, o trabalho de Anne Colin, arqueóloga francesa que propõe uma nova forma
de definir oppidum na região da França, uma definição cronológica.

1. Os celtas e os gauleses
O termo celta apareceu inicialmente nas fontes literárias gregas no século V a.C.
Portanto, é um termo cunhado na Antiguidade, posteriormente adotado pelos historiadores
modernos.
Segundo Arnold e Gibson (1995: 2), entende-se por celtas os grupos de povos
históricos que falavam línguas celtas, o que pode significar uma identidade celta comum que
transcenderia as comunidades locais em diferentes períodos. Arqueologicamente, são os
povos que compartilham uma cultura material comum e um estilo artístico comum, do final do
Período Hallstatt (antes de 400 a.C.) até o Período Romano (ou além, em ambos os limites,
em algumas áreas).
Para P. Brun (1995: 13), as fontes históricas identificam como celtas os portadores da
cultura arqueológica denominada La Tène. O termo celta designa com segurança o complexo
cultural La Tène a partir de 400 a.C. em diante. Os termos gaulês e celta, inicialmente, foram
usados intercambiadamente; mais tarde, gaulês passou a designar um subgrupo da entidade
celta.
Segundo Venceslas Kruta (2000: 635), o adjetivo gaulês (gaulois, em francês)
é empregado hoje, diversamente da Antiguidade onde era sinônimo de "celta", para designar tudo o
que é próprio da Gália, principalmente transalpina mais do que a cisalpina.18 Aplicado à língua,
designa a variedade do celta atestado pelas inscrições galo-gregas e galo-latinas da Gália
transalpina. Sua utilização para distinguir entre cisalpina uma língua qualificada de celta – a das
inscrições em alfabeto etrusco dos séculos VI e V a.C. – de uma língua que teria sido introduzida
pelos invasores transalpinos do início do século IV a.C. – esta seria a língua das inscrições redigidas
com a ajuda do mesmo alfabeto etrusco, mas posteriores a esta data – parece muito discutível do
ponto de vista histórico, dada a continuidade entre o povoamento dos celtas de Golasecca e seus
descendentes, os ínsubres históricos cuja área forneceu quase a totalidade dessas inscrições. A
debilidade da documentação disponível não parece permitir sustentar uma discussão cujas
conseqüências conduziriam inevitavelmente a uma modificação essencial do quadro histórico.

Então, a definição mais satisfatória para celtas, também aceita por Simon James
(1998: 9-10), é de povos que falavam línguas da família céltica, especificamente a partir do
início do Período La Tène, em cerca de 500 a.C.
Gália.

E gaulês define os povos que ocupavam a região denominada, pelos romanos, de

2. A Gallia Comata
A Gália é o território habitado pelos gauleses. Os antigos distinguiam a Gália transalpina da
Gália da Itália nomeada igualmente de Gallia Citerior (César, B.G. I, 24, 2, 54, 3; II, 1, 1, 2, 1; V, 1, 5,
2, 1; VIII, 23, 3, 54, 3), Gallia Cisalpina (ibid. VI, 1, 2), ou Gallia Togata (ibid. VIII, 24, 3, 52, 1-2),
porque os habitantes haviam recebido nessa época a cidadania romana e podiam, portanto, usar a
toga; ela se estendia, por volta do fim da época republicana, anteriormente à reforma de Augusto,
até Ancona. A província da Narbonesa é chamada Gallia Provincia (ibid. I, 19, 3, 28, 4, 35, 4, 44, 7,
18. Gália Cisalpina: Planície do Pó e áreas adjacentes sob controle celta. Cisalpina = "deste lado dos Alpes".
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53, 6; III, 20, 2; VII, 77, 16), Ulterior Provincia (ibid. I, 7, 1-2, 10, 3, II; 2, 1), Gallia Transalpina (ibid.
VII, 1, 2, 6, 1). A Gallia Comata ("cabeluda") é o nome utilizado ulteriormente para designar a parte
da Gália transalpina exterior à Narbonesa (Plínio, H.N. IV, 105), que é qualificada de Bracata
19
("vestida de bragas" ), por oposição à Togata cisalpina (Plínio, H.N. III, 31) (Kruta 2000: 634-5).

A divisão administrativa da Gália, realizada por Augusto, deu-se em dois momentos.
De 27 a 25 a.C., organizou a antiga Província transalpina, conquistada depois de 121 a.C.:
esta foi confiada ao Senado, adquiriu o nome de Gallia Narbonensis, ou Narbonesa (por
causa de seu principal centro, Narbo, atual Narbonne), Gallia Bracata (em oposição à Gallia
Togata) ou apenas Provincia, e um pró-cônsul passou a administrá-la. Em uma segunda fase,
entre 16 e 13 a.C., Augusto e Tibério estabeleceram a divisão político-geográfica
administrativa da Gallia Comata, a Gália "Cabeluda", em três províncias imperiais: a Gallia
Aquitanica ou Aquitania, a Aquitânia; a Gallia Celtica ou Lugdunensis, Celta (ou Lugdunense,
alguns autores também utilizam o adjetivo "lionesa"); e a Gallia Belgica, Belga. Essas Tres
Galliae, ou Três Gálias, com uma capital única, a colônia de Lugdunum, Lyon20, tinham um
representante do imperador colocado à testa de sua administração. Essa divisão
administrativa permaneceu inalterada até os Flávios.
Podemos igualmente definir as Tres Galliae como a reunião de dois componentes, de
dimensões, de resto, muito diferentes. O primeiro, de longe o mais importante, consiste na Gallia
Comata, isto é, nos territórios conquistados ou recebidos como protetorado por César entre 58 e 50
a.C., e descritos por ele mesmo logo no início de seus Comentários (B.G. I, 1), e cujos limites foram
mencionados por Suetônio (Caes., 25). Junta-se uma segunda parte, de tamanho bem menor, uma
ciuitas meridional, retirada por Augusto da Provincia, a dos Conuenae (Bedon 1999: 15).

Assim, por motivos práticos, a Gália Comata será considerada como correspondendo
às Três Gálias.
Segundo Bedon (op. cit.: 15-6), os limites interprovinciais, na verdade, eram descritos
pelos autores antigos (como Agripa [frag. 23] e Plínio, o Velho [N.H. IV, 105]) de forma vaga.
O conhecimento das fronteiras se dá "graças ao conhecimento dos povos e das ciuitates
periféricas, tirado principalmente da lista fornecida pelo Naturalista no final do seu texto (N.H.
IV, 105-108), ela mesma confrontada, em caso de necessidade, com outra, muito
semelhante, que tiramos do geógrafo augustano Estrabão (IV, I, 1) e com uma segunda, mais
tardia, a de Ptolomeu (Geogr. II, 7-9)".
O espaço geográfico delimitado para as Três Gálias era o seguinte: a sudoeste, fazia
fronteira com a Narbonesa; em direção oriental, a civitas dos helvécios formava uma
saliência, limitada ao sul pelos Alpes Renninae; o Reno, a nordeste, marcava a separação
com a Germânia; a norte e a oeste, o limite era marítimo, com, sucessivamente, o Mar do
Norte, o Canal da Mancha e o Atlântico; a sul, para terminar, a linha dos Montes Pirineus, na
sua parte ocidental, a oeste da Narbonesa, fazia fronteira com a província da Terraconense.
Contemporaneamente, a Gália romana inclui a França, a Bélgica, Luxemburgo e
partes da Suíça, da Alemanha e dos Países Baixos (conforme Mapa 1).

3. Os proto-estados na Europa temperada
Como foi dito na introdução deste capítulo, nesta parte se pretende determinar qual o
tipo de Estado – se é que se pode chamar de Estado – havia na Gália logo antes da
conquista romana. Para isso, a região em análise foi dividida em duas áreas principais, que
apresentam algumas diferenças: a Bélgica, como uma área mais periférica, e a Europa

19. Calções ou calças de couro usados pelos celtas. Junto com o torque, o colar celta, é um dos elementos que
caracterizam as representações celtas na arte antiga.
20. Em 12 a.C., foi inaugurado o Altar de Lyon, consagrado ao culto oficial de Roma e de Augusto, acabando de
integrar a Gália ao Império Romano.
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Central. As principais referências para este estudo são os trabalhos de Colin Haselgrove21,
para a Bélgica, e o de Thimothy e Sara Champion22, para a Europa Central.
É preciso ressaltar, também, que o presente estudo busca para a Gália Comata – esta
futura unidade administrativa imperial – o que havia de comum, de homogêneo, mas sem
deixar de lado totalmente as especificidades regionais. Para isso, no caso da Europa Central,
uma teoria estará por trás dessa busca da homogeneidade: a da Peer Polity Interaction de
Colin Renfrew23. No caso da Gália Belga, Haselgrove considera que a região transformou-se
em um centro de tamanha importância que sua primazia econômica – inclusive no âmbito
mundial – destacou-se desde o século III d.C.
3.1.

Interação entre comunidades [políticas] paritárias (PPI)

Comunidades [políticas] paritárias24 são unidades sócio-políticas autônomas e
homólogas, ou seja, que possuem um mesmo grau de desenvolvimento, ou estágio sóciopolítico e econômico semelhante. Seu grau de desenvolvimento paritário as coloca não
somente em um mesmo estágio evolutivo – as mudanças podem surgir em qualquer uma
delas e são assimiladas igualmente por todas – como também permite que seja estabelecida
uma interação ou intercâmbio entre elas. Ou seja, mantêm relações (igualitárias) entre si,
principalmente econômicas (sem a supremacia de nenhuma delas), mas ainda sem um
Estado unificador formado, sem haver um governo único.
Um dos estudos onde se aplicou tal teoria foi realizado, por Timothy e Sara
Champion, para os celtas na pré-conquista romana, no estágio em que César as encontrou.
Seria o estágio imediatamente anterior aos Estados.
A teoria da PPI aborda dois temas fundamentais para entender as sociedades
humanas e a mudança nelas: estilo e comunicação. Eles não devem ser entendidos como
temas isolados, mas como "dois lados da mesma moeda. Estilo é invariavelmente um
aspecto de expressão: sem comunicação entre indivíduos não pode haver estilo, em nenhum
campo". Comunicação só pode ocorrer se houver um canal, um medium; e o estilo é um
componente indispensável do sistema de comunicação, assim como as próprias mensagens.
"Assim como não pode haver estilo sem comunicação, também quando ocorre a
comunicação esta gera ou utiliza um estilo" (Renfrew & Cherry 1986: vii).
Fundamental para a Arqueologia é saber o efeito da comunicação entre comunidades
próximas: a natureza da interação entre elas, suas conseqüências e em que escala operam.
A interação entre comunidades paritárias – Peer Polity Interaction – é um novo
processo através do qual se pode examinar o problema do crescimento de sistemas sóciopolíticos e a emergência de complexidade cultural, "pois traz para primeiro plano a questão
do desenvolvimento de estruturas na sociedade – instituições políticas, sistemas de
comunicação específicos em rituais, padrões convencionais de linguagem não-verbal – e
mesmo o desenvolvimento de grupos étnicos e das próprias linguagens" (Renfrew 1986: 1).
PPI designa toda a classe de intercâmbios que acontecem (incluindo imitação e emulação,
competição, hostilidade e a troca de bens-materiais e de informação) entre unidades sócio-políticas
autônomas (isto é, auto-governadas e, nesse sentido, politicamente independentes) que estão
21. "Culture process on the periphery: Belgic Gaul and Rome during the late Republic and early Empire", in: M.
Rowlands et alii, Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press, 1987:
104-124 (New Directions in Archaeology).
22. "Peer polity interaction in the European Iron Age", in: Colin Renfrew & John F. Cherry (eds.) - Peer Polity
Interation and Socio-Political Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1986: 59-68. (New Directions in
Archaeolgy).
23. "Introduction: peer polity interaction and socio-political change", in: Colin Renfrew & John F. Cherry (eds.), op.
cit., pp. 1-18.
24. Colin Renfrew & John F. Cherry, "Preface", in: Renfrew & John F. Cherry (eds.), op. cit., pp. vii-viii. Na
Introdução foi exposto como tal tradução de polity foi determinada.
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situadas ao lado ou próximas umas das outras em uma única região geográfica, ou, em alguns
casos, em áreas mais extensas (ibidem).

Essa estrutura de análise tem duas vantagens óbvias. Primeiro, permite evitar a
freqüente abordagem que destaca a questão das relações de subordinação e dominação
entre sociedades (com a difusão cultural sendo encarada em termos de Estados "primários" e
"secundários" e, posteriormente, "centro" e "periferia"), independentemente se a evidência
permite ou não tais designações. Segundo, não considera a unidade sócio-política
isoladamente. Sem invalidar o estudo de Estados isolados, suas transformações internas –
especialmente a forma das hierarquias de controle que surgem com o incremento
populacional e da produção – só podem ser compreendidas em sua totalidade quando não
são consideradas isoladamente.
O primeiro aspecto enfocado pela teoria da PPI diz respeito às relações espaciais e
relações de poder nas sociedades complexas, chefias ou Estados iniciais, que não existem
em isolamento, mas em uma região com diversos centros políticos administrativos
autônomos, cada uma com seu território, que, ao menos inicialmente, não estão sob uma
única jurisdição unificada e que juntas constituem o que freqüentemente é denominado uma
civilização (op. cit.: 1-2). Renfrew chamou tais unidades políticas de Módulo de Estado Inicial
(ESM – early state module). Isto significa que a atenção é dada à distinção, em termos
espaciais, entre um Estado inicial e uma civilização, vista aqui como um grupo ou conjunto de
Estados que compartilham um número de traços comuns.
O segundo aspecto são as homologias estruturais entre as unidades políticas
autônomas, que geralmente não existem em isolamento, mas possuem vizinhos análogos em
escala a elas. As homologias na organização social e no sistema de crenças se manifestam
materialmente. Existem características arquitetônicas homólogas (as mesmas estruturas
arquitetônicas se repetem na região), os sistemas numéricos demonstram uma homologia
estrutural, assim como os sistemas de escrita (op. cit.: 4-5).
A teoria da PPI, quando faz a análise da mudança, não vê sua dinâmica como oriunda
de fatores externos ("mudança exógena"); nem estuda Estados isolados, entendendo a
mudança como oriunda dos subsistemas que operam dentro da comunidade ou entre esses
subsistemas ("mudança endógena"). São duas abordagens úteis para o estudo das
mudanças, mas omitem precisamente o fator que é destacado aqui: as interações entre
comunidades políticas vizinhas de escala e status equivalentes. As interações entre
comunidades paritárias é uma abordagem intermediária, da perspectiva espacial, entre as
duas anteriores. Fortes interações entre as unidades sócio-políticas autônomas na região
são mais significativas que os laços externos com outras áreas. "A mudança é entendida
como oriunda da reunião de comunidades que interagem, ou seja, ela opera, na maioria dos
casos, regionalmente" (op. cit.: 6).
Para utilizar o conceito da PPI, é preciso buscar as mudanças na complexidade
organizacional das sociedades.
O papel casual do processo de PPI pode ser mais legitimamente determinado quando
temos evidência de prévio contato à mudança em questão em termos de fluxo de informações ou
troca de bens, assim como de algum mecanismo pelo qual a interação possa ter exercido alguma
forma de papel facilitando a mudança observada (ibidem).

Renfrew fornece, a seguir, algumas observações empíricas úteis para o uso da PPI
(op. cit.: 6-8)25.

25. Determinar, em uma dada região, as unidades "políticas" de ordem social mais alta (em termos de escala e de
complexidade organizacional); quando uma mudança organizacional, especialmente um aumento de
complexidade, é reconhecida em uma das comunidades políticas, geralmente as outras comunidades da região
apresentaram a mesma mudança na mesma época; pode-se esperar que diversos novos traços institucionais
apareçam na mesma época (entre eles, os arquitetônicos, como edifícios monumentais de formas similares,
sistemas conceituais de comunicação, como escrita e de pesos e medidas; artefatos específicos que podem ser
associados a uma elite; e costumes indicativos de práticas rituais que refletem e reforçam a organização social);
as características observadas não poderão ser atribuídas a um único local de inovação e, com o passar do
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A natureza das interações entre as comunidades paritárias e entre quem elas operam
exatamente é o ponto-chave da questão. E a ênfase está no fluxo de informações simbólicas
de diferentes tipos entre essas comunidades, o componente fundamental do sistema de
trocas.
A emergência da estrutura de comunicação entre as comunidades paritárias é outro
fator fundamental da análise; de particular interesse é determinar em que circunstâncias os
membros de cada comunidade podem se encontrar e onde a competição e a emulação
podem operar (como os santuários pan-helênicos, local neutro de encontro entre diversas
comunidades paritárias). Também as ocasiões em que ocorrem conflitos proporcionam
comunicação. "Até que se tenha uma idéia mais clara do modo como surge e se estrutura a
comunicação entre sociedades não-literárias (e proto-literárias), não se compreende
devidamente a mudança e o desenvolvimento de suas instituições. Felizmente, como essas
comunicações eram em grande parte afetadas por meio de símbolos materiais, o registro
arqueológico tem muito a oferecer sobre elas" (op. cit.: 16).
3.2. A Europa Central
Utilizando o conceito de PPI, Timothy e Sara Champion26 pretendem explicar não a
mudança, mas especialmente a homogeneidade cultural na Europa Central da Idade do
Ferro. Mas os autores apontam problemas na utilização de tal abordagem, embora esta
possa oferecer valiosas contribuições para o entendimento do desenvolvimento das
sociedades celtas do período La Tène III (final do século II - início do I a.C.), o exatamente
anterior à conquista romana. Entre os problemas, está a definição das comunidades políticas
(polities) e o monitoramento da interação entre elas, como distintas da homogeneidade do
sistema como um todo. Comunidades podem ser distinguidas, mas há dificuldade para
estabelecer a evidência independente para a interação entre comunidades específicas, pois
ela é fraca. E quando há maior evidência da interação, as comunidades são mais difíceis de
estabelecer. Especificamente para o período que interessa, o La Tène III, há uma vantagem:
os relatos literários existentes, especialmente os de Políbio, Posidônio e César, fornecem
informações sobre as comunidades existentes e as interações entre elas.
A Idade do Ferro na Europa Central, o período entre 700 e 1 d.C., caracteriza-se,
geralmente, por sociedades do tipo chefia, identificadas pelo tipo de assentamentos e pelos
cemitérios, sem a presença de organizações políticas institucionalizadas e militares, pelo
menos até sua fase final. A complexidade dessas chefias, porém, varia consideravelmente
tanto cronológica quanto geograficamente. Entre os anos 600 e 450 a.C., em particular, podese determinar, na região que inclui o leste da França, o sul da Alemanha e a Suíça, o
surgimento de uma série de comunidades políticas autônomas de natureza similar, até onde
a evidência arqueológica pode determinar. Cada comunidade política possuía um centro,
determinado pela presença de um sítio maior, com evidência de hierarquias sociais internas,
mas não entre as comunidades autônomas. "Esse padrão arqueológico pode ser melhor
interpretado como o resultado da interação entre essas comunidades" (Champion &
Champion 1985: 60). Mas a evidência arqueológica para essa rede de comunidades políticas,
evidência principalmente oriunda de sepultamentos, é limitada e variável, tornando difícil o
estabelecimento mais preciso das comunidades. Os autores propõem a existência de vinte
centros políticos principais, determinados via sepultamentos, com a presença de bens
importados do Mediterrâneo. As extensões territoriais dessas comunidades, supondo-se que
tenham sido comunidades paritárias, e com uma distância entre os centros principais
variando entre 60 e 120 km, variam entre 6.000 e 10.000 km2.
tempo, desenvolver-se-ão em diferentes comunidades na região ao mesmo tempo; o processo de
transformação ocasionado pela PPI pode ser examinado como o resultado de competição (incluindo guerras) e
emulação competitiva, do conjunto simbólico e da transmissão de inovação e do aumento do tráfico de bens; e
essa asserção geral – de que muitas transformações organizacionais podem ser explicadas em termos de PPI –
deve ser elaborada para fazer um prognóstico mais amplo.
26. Ver nota 5.
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As escavações e as pesquisas concentraram-se nos sítios centrais das comunidades
políticas e nos sepultamentos associados a eles, portanto pouco se sabe sobre os
assentamentos secundários27. E mesmo entre os principais centros, apenas o de Heuneburg,
até o final da década de 1970, tinha sido extensivamente escavado, servindo como modelo
para o resto. Como esse primeiro período analisado pelos autores não está diretamente
relacionado com a presente dissertação, será feita apenas uma síntese dos resultados das
pesquisas que indicam as características deste sítio como modelo.
1. Heuneburg possuía uma complexa seqüência de defesas, destruídas e
reconstruídas em intervalos freqüentes (o que demonstra um considerável dispêndio de
esforços) e uma ainda mais complexa série de fases de assentamentos internos28.
2. Quanto à organização interna, Heuneburg não apresentou nenhum edifício de tipo
distinto, e as diversas fases de ocupação demonstram apenas a presença de residências e
silos de tipo padrão. Em uma das fases há evidência de um quarteirão artesanal. Entre as
atividades documentadas, se inclui o trabalho com matéria-prima exótica, como coral do
Mediterrâneo, âmbar do Báltico e linhito (carvão fossilizado) da Europa Central. Ferro e
bronze também eram trabalhados. Foi encontrada, entre os itens produzidos, uma cópia de
um cântaro etrusco de bronze.
3. Quanto à produção, parece claro que uma das funções desses centros era a
produção de itens de alto status social, especialmente ornamentos pessoais, encontrados
particularmente nas tumbas mais ricas e eram, portanto, de circulação social restrita.
A intensificação de produção era, então, primariamente no campo da arquitetura
defensiva e na produção de itens de alto status. Mas as comunidades políticas também
podem ter adquirido poder e riqueza através da exploração dos recursos locais, como sal e
metais, e do intercâmbio comercial com o mundo mediterrâneo (recebendo bens
manufaturados luxuosos, especialmente cerâmicas e objetos de metal, em troca de,
provavelmente, matérias-primas, gêneros alimentícios e seres humanos na forma de
escravos e mercenários).
4. A homogeneidade na cultura material desses sítios tem sua maior evidência nos
sepultamentos, em que se constatam a difusão e aparentemente simultânea adoção de
novos tipos de fíbulas durante o século VI a.C. Também há uma inovação nas armas
(apareceu, temporariamente, como arma de prestígio, uma adaga curta). Os sepultamentos
também demonstram um amplo conjunto de ritos similares, com amplas câmaras funerárias,
carruagens e ricos bens de prestígios (a Cratera de Vix é um exemplo), muitos oriundos do
Mediterrâneo e apresentando semelhança com tumbas etruscas, como estátuas funcionando
como estelas.
"Sugerimos que a precisa similaridade desses desenvolvimentos pode ser melhor
entendida como o resultado da interação entre essas comunidades" (p. 62), afirmam os
autores.
As interações devem ter ocorrido, como sugere a similaridade das armas, através de
guerras, o que também pode ter desencadeado novas formas de luta. As repetidas
destruições de sítios reforçam tal idéia. Também é possível demonstrar emulação competitiva
através do registro arqueológico: a riqueza e o tamanho dos sepultamentos sugerem que
tenham funcionado como instrumento de competição; e a construção de defesas maiores,
melhores e diferentes (como as de Heuneburg). A posse de bens oriundos do Mediterrâneo e
a imitação de estilos mediterrâneos exerciam um duplo papel na sociedade da Idade do Ferro
da Europa central: internamente, na comunidade, eram símbolos de distinção da elite;
27. A literatura científica moderna francesa e belga utiliza a designação de "aglomerações secundárias".
28. Em uma das fases, a do Período IVb, ao invés do tradicional estilo local, de pedras e madeiras, a muralha
defensiva foi remodelada em um estilo mediterrâneo, usando material mediterrâneo e com bastiões
incorporados em um dos lados. Isto sugere ou a presença de um arquiteto mediterrâneo ou de um local
familiarizado com o estilo mediterrâneo. Outros sítios demonstram a existência de sistemas defensivos, mas
não se conhece outro caso de presença do estilo mediterrâneo.
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externamente, eram símbolos de competição entre as elites das diversas comunidades
paritárias. É uma demonstração de mudança social. A presença de um padrão arqueológico
uniforme – mesmo que de registro difícil e, muitas vezes tênue – é um claro indício de
interação entre as comunidades, demonstrando que responderam de forma semelhante a
estímulos internos e externos semelhantes. O estímulo mais importante deve ter sido o
espírito de emulação competitiva, que pode ter iniciado o crescimento de todo o sistema, pois
encorajou o acesso à riqueza, via comércio com o mundo mediterrâneo.
Os autores propõem duas hipóteses para o colapso dessas sociedades da Europa
Central, no século V a.C.: quando a mudança de prioridades dos seus vizinhos do sul levou à
diminuição dos contatos entre a Europa Central e os provedores dos bens importados (a
Grécia passou a priorizar a região do Mar Negro como fornecedora de matérias-primas e
gêneros alimentícios, e as cidades etruscas estavam sendo eclipsadas pelo crescimento de
Roma); ou também é possível que mudanças sócio-políticas nas vizinhanças da Europa
Central tenham contribuído para a interrupção do sistema descrito acima.
Qualquer que tenha sido a causa, a maioria dos ricos sítios centrais chegou ao fim
subitamente em um período de cerca de cinqüenta anos, sugerindo que, embora emulação
competitiva e outras formas de interação tenham ajudado esses sítios a florescer em um sentido
estrito, suas instituições não eram estáveis; mesmo a infra-estrutura parece, em muitos casos, ter
desaparecido, como evidenciado pelo abandono de muitos sítios de sepultamento. (…) Não foram
capazes de aproveitar o declínio de seus vizinhos anexando território adicional, embora seja difícil
de demonstrá-lo pela evidência. O colapso foi como o de um castelo de cartas: a interação era
essencial para a sobrevivência comum, e quando um sucumbiu, todos sucumbiram (ibidem).

A fase imediatamente sucessiva, a Idade do Ferro Média (300 - 180 a.C.), já é
denominada La Tène. Sob os aspectos acima analisados, a evidência arqueológica
demonstra uma ampla interação, em vários níveis, entre diferentes regiões da Europa, mas o
entendimento da organização social do período sobre a qual se possa reconstruir as
comunidades políticas é pouca. A cultura La Tène que emergiu da crise estende-se da
Romênia à Irlanda e é étnica e lingüisticamente referida como celta. Poucos assentamentos
são identificados, quase nada se sabe sobre as hierarquias internas e a evidência é oriunda
basicamente dos sepultamentos. Por isso, é difícil identificar comunidades políticas apenas
se conhecendo alguns grupos culturais regionais. Essa dificuldade para identificar centros
políticos impede o uso da PPI.
Os grupos regionais demonstram homogeneidade de características culturais
(sepultamentos, ornamentos, armas, cerâmica e, particularmente, estilo artístico e
simbolismo), o que significa que havia interação constante em vários níveis. A inumação dos
mortos demonstra uma nova forma de sepultamento, caracterizado por covas sem
demarcação por um túmulo, e o agrupamento de várias covas em grandes cemitérios,
demonstrando não apenas uma mudança na organização social, como também nos
procedimentos rituais. Os ornamentos pessoais e as vestimentas eram similares, apesar de
haver variações regionais, possibilitando a identificação de objetos envolvidos em trocas
entre grupos.
Mas a característica comum mais marcante dos artefatos decorados é o estilo
artístico, a chamada "arte celta", realizada na pedra, metal, cerâmica, madeira e couro. O
estilo celta surgiu no século V a.C., com raízes na arte grega, etrusca, oriental e européia, e
rapidamente espalhou-se por toda a Europa. Certos símbolos, com muito poucas variações
locais, foram adotados pelos grupos regionais e amplamente utilizados em toda a área
"celta".
Além dos mesmos símbolos visuais, a área também era unida nessa época pelo uso
da língua celta.
Para que símbolos dessa natureza tenham sido tão amplamente difundidos, por áreas
e grupos tão diferentes, uma vasta rede de canais para troca de informação, matérias-primas
e itens manufaturados devia existir. A adoção de estilos artísticos, rituais, símbolos e tipos de
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materiais por uma área tão ampla e com tal velocidade foi o que deu a impressão da
existência de uma "civilização" e levou à sua identificação com um grupo étnico, os celtas.
Mas não se sabe se as próprias comunidades celtas se reconheciam como parte de um único
grupo étnico maior. Pessoalmente, acredito que não, pois, em grande parte, a consciência de
si mesmo como celta (ou gaulês) surge exatamente quando tais povos entram em contato
com o "outro", no caso, os romanos.
A fase final a Idade do Ferro, o período de principal interesse para a presente
dissertação, antes da conquista romana, é denominado La Tène III (c. 180 - 40 a.C.), e
também apresenta grande homogeneidade cultural. O registro arqueológico é bem mais
completo do que para os períodos anteriores, incluindo assentamentos, sítios rituais e
sepultamentos, e possui uma sólida estrutura cronológica. Também conta com um registro
que as fases anteriores não possuem: a evidência literária do Mundo Clássico. Apesar de
fragmentado e freqüentemente obscuro, o testemunho de diferentes autores – especialmente
Políbio, Posidônio e César – permite reconstruir pelo menos o início de uma "etno-história
diacrônica", uma vantagem distinta comparada com o que se tem de outros períodos.
Este período se caracteriza por uma "cultura" La Tène tardia substancialmente
homogênea (denominada, muitas vezes, até mesmo de "civilização") que se espalha por todo
o Ocidente e o Centro Europeu, da França à Tchecoslováquia e Hungria. Tal homogeneidade
é demonstrada pela cultura material: os broches, a decoração cerâmica pintada etc.
Houve, além disso, um amplo desenvolvimento econômico. Embora pouco se
conheça sobre a agricultura, em outros campos há claros sinais de mudança. As ferramentas
especializadas encontradas em sepulturas, símbolos de identidade individual, sugerem
também um grande aumento da especialização artesanal. Novas técnicas são adotadas,
especialmente na produção cerâmica, com a ampla adoção do torno e investimento nos
fornos.
Nos locais onde houve grande crescimento econômico e que, por isso, eram mais
densamente ocupados, também houve a difusão de um novo padrão de assentamento, com
sítios freqüentemente defensivos, descritos por César como cidades (os oppida). Embora
haja considerável variação local na forma precisa e na localização desses sítios, eles
atuavam como centros locais, de produção especializada e trocas (os tipos de indústrias
documentadas são muito numerosos, incluindo cerâmica, metalurgia, marcenaria e trabalho
no couro).
Foi adotado um sistema de escrita e havia uma padronização de pesos e medidas na
Europa Central e Ocidental. A partir do século III a.C., a cunhagem começou a ser
amplamente utilizada e, no início do século I a.C., moedas de baixo valor estavam se
tornando comuns e eram particularmente associadas a novos sítios urbanos, tendo um papel
significativo na facilitação do comércio.
A atividade intelectual e ritual também tendia para uma semelhança geral. Mudaramse os ritos funerários, embora não se saiba quais são os novos; e torna-se comum, na
mesma época, um novo tipo de sítio, uma pequena vala retangular cercada, melhor
interpretada como algum tipo de santuário. Estas são as primeiras estruturas conhecidas com
função puramente ritual, e devem representar uma importante e difundida nova direção na
atividade ritual e ideológica.
Por muito tempo se pensou que o contexto geral para essa fase de transformação social,
econômica e política fosse o contato entre as sociedades da Europa Central e Ocidental e o mundo
romano em expansão. O controle romano sobre o norte da Itália estava consolidado no final do
século III a.C. e, de 154 a.C. em diante, Roma passou a ter um progressivo interesse nos negócios
do sul da França, até estabelecer, em 121 a.C., uma província romana. Essa expansão ofereceu aos
vizinhos setentrionais de Roma um novo estímulo para a intensificação econômica, bem como novas
oportunidades de comércio, talvez principalmente fornecendo escravos, e para o aumento do status
daqueles capazes de controlar e manipular esse comércio e de consumir bens romanos importados,
especialmente vinho e equipamento para seu consumo. O surgimento da "cultura" ou da "civilização"
como um todo, portanto, combina com um padrão bem reconhecido, mas nesse caso em particular,

31

a evidência etno-histórica adicional pode fornecer esclarecimentos para o que não foi
satisfatoriamente estudado ou explicado, o relacionamento entre as comunidades políticas
individuais dentro de todo o sistema (Champion & Champion 1985: 64-6).

A evidência histórica é importante, em primeiro lugar, porque permite definir com
alguma clareza as comunidades políticas individuais. O relato de César sobre a França nos
anos 50 a.C. mostra que as comunidades eram unidades territorialmente definidas, e
freqüentemente fornece informações que permitem reconstituir suas fronteiras. Inclusive,
muitos desses territórios foram preservados pelas divisões administrativas romanas (e as
posteriores diocesanas, até a Revolução Francesa).
Em segundo lugar, os relatos fornecem informações sobre a natureza dessas
comunidades políticas. Os autores latinos utilizam a palavra civitas (que pode significar
"Estado", "cidadania" ou ainda "nacionalidade")29. Eles eram, dessa maneira, reconhecidos
como comunidades políticas que possuíam características de um Estado, mas não a cidadeestado clássica. Embora fossem entidades políticas reconhecidas, não estavam inteiramente
estabelecidas, pois cada "Estado" parece consistir de um número de subgrupos territoriais
(pagi), talvez quatro ou cinco, e o grau de controle dessas subdivisões podia flutuar
consideravelmente. Os próprios "Estados", embora independentes e de igual importância,
podiam variar consideravelmente quanto ao seu status e autoridade política. Os éduos,
arvernos e séquanos30, por exemplo, eram comunidades políticas autônomas, mas cada uma
delas, em diferentes épocas, possuía posição de prestígio diferente com relação às outras. E
assim como havia comunidades maiores, também havia grupos menores que podiam,
algumas vezes, ser considerados partes de um "Estado" maior, ou autônomos, mas
comunidades políticas inferiores.
Em terceiro lugar, a evidência histórica fornece indicação sobre o desenvolvimento da
organização social e política. Todos os relatos sobre a organização social são unânimes em
identificar uma divisão da sociedade em nobres guerreiros, uma classe culta de sacerdotes,
os druidas, e o povo comum. Os nobres competiam entre si por status e poder, adquiridos,
em parte, via clientelismo (via conquistas militares ou promessas de riquezas; "a cobiça celta
por riqueza utilizada para promover status era notória no mundo clássico" [ibidem]).
Os relatos de Políbio e Posidônio, que se concentram no período entre o século IV e
final do II a.C., não mencionam instituições políticas centralizadas, mas César menciona duas
transformações importantes nas organizações políticas: a emergência da realeza como
instituição difundida (que parece ter surgido na segunda metade do século II a.C.) e o
surgimento de instituições características de um Estado (pelo menos na Europa Ocidental,
onde as evidências são mais completas). César relata a existência de um magistrado, eleito
anualmente de acordo com leis públicas reconhecidas, que possui o poder supremo, e o
fortalecimento dos poderes das assembléias de nobres. Existiam salvaguardas rigorosas
contra a retenção do poder por uma família ou indivíduo, e tentativas de restabelecer uma
monarquia eram proibidas e severamente reprimidas. Instituições muito semelhantes são
conhecidas e parecem ter evoluído simultaneamente em pelo menos três, e possivelmente
em até oito, Estados. As comunidades políticas que compartilhavam essas instituições
semelhantes eram aproximadamente do mesmo tamanho31.

29. Para os escritores gregos, o termo apropriado não era polis, a cidade-estado, mas ethnos, um termo usado,
por exemplo, para outros Estados gregos que não apresentam o modelo de uma cidade-estado (como a
Macedônia).
30. Respectivamente: Aedui (Haedui); Arverni; e Sequani.
2
31. Embora, para Sara e Timothy Champion, estes Estados possuíssem aproximadamente 15.000 km , substancialmente maiores do que o modelo de Renfrew de módulo de Estado inicial, que estabelece uma área de 1.500
km2 para os ESMs.
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Figura 1. Mapa dos prováveis Estados iniciais na Gália Central, no século I a.C.

Os relatos históricos também permitem conhecer a natureza das relações políticas
entre os nobres, dentro de uma mesma comunidade e entre comunidades. A evidência deriva
particularmente de César e se aplica, por isso, à fase final de seu desenvolvimento, mas não
há razão para supor que não seja igualmente válida para a fase anterior.
Internamente, o poder estava firmemente nas mãos dos nobres, e a luta política entre
eles se dava de duas formas: um nobre poderoso contra todos os outros, buscando, por um
lado, restaurar a monarquia e, por outro, defendendo as novas instituições estabelecidas de
governo oligárquico, garantindo, ao menos, a partilha do poder supremo entre todos os
nobres; e a atitude adotada com relação a Roma, que era uma forma conveniente de
estabelecer dissensões e rivalidades (sendo pró ou contra os romanos).
Externamente, as relações políticas também eram marcadas pelo espírito de
rivalidade.
O recrutamento agressivo de clientes por um determinado nobre era correspondido pela
aquisição de comunidades políticas menores na forma de alianças, e questões locais convenientes
eram encontradas como focos para rivalidade competitiva, algumas vezes ao ponto de se chegar à
guerra. (…) "Estados" rivais podiam também ter posições diametralmente opostas com relação a
Roma, por exemplo, os éduos e os arvernos (op. cit:.: 67).

E havia a possibilidade de alianças entre indivíduos de diferentes comunidades
políticas, buscando interesses em comum, como vetar a formação de instituições
oligárquicas, e também servindo como possibilidade de exílio, caso fosse necessário.
A rivalidade interna pelo poder era estabelecida, então, através de uma rede de
alianças que transcendia as fronteiras das comunidades políticas individuais. As instituições
políticas dos Estados do final da Idade do Ferro foram estabelecidas como um mecanismo de
controle de poder dos nobres individuais.
Os autores também afirmam que tais mecanismos de alianças existiam em períodos
anteriores, quando estavam surgindo as instituições oligárquicas, o que explicaria a
uniformidade vista nos padrões de reorganização ideológica, com novos modelos de
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sepultamento e estruturas rituais, usados para reforçar a nova ordem social. A introdução das
moedas também pode ser entendida como um meio compartilhado de implementar controle
central da riqueza e de sua circulação.
Essas comunidades políticas, consideradas "Estados" iniciais – ou proto-estados –,
acabaram sendo incorporadas, com a conquista romana, em uma entidade maior. Essa parte
da Europa Central demonstrou ser a mais fácil de assimilar, talvez por causa de seu longo
contato com Roma, seu alto grau de centralização política, a emergência de facções próromanas e o tamanho relativamente grande dessas comunidades políticas, que continuaram
a ter um papel importante na organização política da área. "Por causa dos laços intercomunidades, todo o conjunto de comunidades políticas se comportaram, ou devem ter se
comportado, como uma unidade única" (ibidem).
3.3. A Bélgica
Apesar de referir à região como Bélgica, é preciso ter em mente que se trata da área
da Gallia Belgica, a Gália Belga original, uma das províncias noroeste do Império Romano
delimitada pelo triângulo formado pelos rios Reno e Sena, incluindo partes das atuais Bélgica,
França, Holanda, Luxemburgo e oeste da Alemanha. Tal delimitação corresponde,
razoavelmente, a uma das três partes da Gallia Comata de César, estando excluídas as
províncias Germânicas.
A Bélgica32 tornou-se uma província romana muito rica, região muito importante,
primeiro de facto, sob os imperadores gauleses33, e finalmente de iure, com a nova divisão do
Império sob Diocleciano. No século IV, sob Constantino, uma de suas maiores cidades,
Augusta Treverorum (a moderna Trier), chegou até a reivindicar o título de capital do Império
Ocidental.
A Gália Belga é apresentada como um exemplo de sistema regional, que envolve os
estágios iniciais de um sistema muito relevante para o desenvolvimento da sociedade
contemporânea. Em suas fases iniciais, a região transformou-se na periferia de um sistema
mais amplo, mas com as origens desse desenvolvimento sendo anteriores à incorporação
formal da área como uma província do Império. Sob o Império, sua importância só fez
aumentar, levando a região, ao longo de sua história, a exercer um papel de liderança.
Nas sociedades celtas da Gália Belga, no período pré-conquista, havia uma divisão
social determinada pela riqueza: uma elite e seus dependentes (ou clientes). Contudo, as
fontes literárias, especialmente César (B.G. VI, 22) e Tácito (Germania, 26), fazendo
referência às tribos germânicas, sugerem a existência de diferentes sistemas de controle
social. Mas não há dúvida de que havia uma elite na sociedade celta, onde a competição por
posição social era intensa e as alterações no status, freqüentes, conforme comentam Polibio
(Historia II, 17) e César (B.G. VI, 15), que ressaltam a importância do sucesso competitivo.
Nesse ponto, havia grande semelhança com a Gália Central, conforme visto no item anterior.
Neste sistema, a dominação dependia do controle da circulação e do comércio, mais
do que do controle da produção per se, embora não pudessem ser completamente separados
do excedente produtivo necessário para suportar tais transações e, daí, dos recursos em
terra, mantimentos e minérios para garanti-los.
As formas de acumulação de riqueza e prestígio incluíam guerras (seus butins,
escravos e terras, assim como tributos), comércio externo (entre os próprios grupos celtas,
com trocas de bens de prestígio e também com a rede de comércio e com os Estados do
Mediterrâneo), clientela, dependentes livres e dependentes não-livres.

32. Segundo o já mencionado artigo de Colin Haselgrove, "Culture process on the periphery: Belgic Gaul and
Rome during the late Republic and early Empire", nota 21, que será exposto aqui resumidamente.
33. Denominação do próprio Haselgrove.
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Assim, ocorria, na área que seria a Gália Belga, na época logo antes da conquista
romana, uma transformação nas estruturas produtivas ocasionada pela acumulação,
circulação e consumo de bens de prestígio por diferentes elites competitivas tanto interna
quanto externamente, entre as diferentes comunidades políticas34 (ou proto-estados)
altamente competitivas (em um contexto arqueológico, é possível detectar tal diferenciação
através dos depósitos mortuários e nas evidências dos assentamentos).
Nessa região periférica havia, portanto, ricos centros, que formavam comunidades
políticas independentes, mas com estreitos laços de clientelismo, competição e alianças entre
si. Embora Haselgrove indique que uma crise estava em andamento, que provavelmente
levaria ao colapso do sistema, com a expansão da influência econômica e política de Roma
levando à formação da província da Gália Belga no século I a.C., e a sua gradual inclusão no
sistema comercial e administrativo imperial (com as comunidades indígenas ajustando-se à
administração e à taxação romanas) a Gália Belga, em um tempo muito curto, transformou-se
em uma região extremamente rica como um resultado das oportunidades comerciais e
produtivas que se revelaram com a conquista e presença do exército ao longo de sua
fronteira no Reno.
Haselgrove é outro autor que reabilita o relato de César como fonte original de
informações sobre as variações políticas e sociais no tempo e no espaço. Desde a década de
1980, vários estudos35 retomam os autores clássicos, especialmente César, usando-os como
fonte valiosa e independente para determinar a complexidade e o nível de organização social
dos povos celtas, os vários grupos que chamava de civitates separadas. Ele retoma a
descrição das características sócio-políticas da Gália Central para, a seguir, estabelecer as
particularidades da Bélgica. Sua descrição não difere da de Sara e Timothy Champion, vista
no item acima, por isso não é necessária uma grande descrição, apenas sua definição das
unidades geo-políticas celtas e romanas.
Por civitates, na Gália Central, pode-se entender uma série de pequenos Estados, cada um
deles com pelo menos um local central, ou oppidum, os centros administrativos fortificados de cada
território, abrigando uma população permanente não-agrícola e um local de atividades produtivas
especializadas para consumo tanto local quanto para o comércio de longa distância. Algumas
civitates parecem ter possuído centros de comércio especializados em acréscimo aos locais centrais
(op. cit.: 108).

Haselgrove entende a civitas como o "Estado" indígena. A evidência textual e o
registro arqueológico indicam uma organização sócio-política e uma especialização econômica, no século I a.C., completamente diferentes, em natureza e escala, das do período
precedente, para a Gália Central. E a formação dos Estados está intimamente ligada ao início
da expansão dos interesses políticos e econômicos dos romanos.
Com o encetamento da organização estatal, a primeira preocupação da elite governante
deve ter sido a legitimação de sua própria posição e poder; primeiro através da manipulação dos
construtos ideológicos e da instituição de regras estritas para confirmar o status quo e, a longo
prazo, através do desenvolvimento de legislação formal, sempre suportada, em última instância,
pela sanção da ameaça do recurso institucionalizado da força coercitiva. No correr dos
acontecimentos, porém, a evolução desses Estados foi subitamente detida pela intervenção militar
de César em 58 a.C. Como um resultado do grau de centralização e de consolidação territorial que
já haviam alcançado, essas comunidades políticas gaulesas centrais parecem ter adotado, com
poucos ajustes, as unidades administrativas básicas da subseqüente organização provincial, que
aparentemente retiveram muitas de suas fronteiras pré-conquista (Nash 1978c36); todo o processo
da sua incorporação em um Império Romano sendo marcadamente serena e rápida (conforme
Drinkwater 198337). Na Gália Belga, este não parece ter sido o caso (op. cit.: 110; grifo meu).

34. Em inglês, polities.
35. Entre esses autores, D. Nash, "Reconstructing Poseidonius' Celtic ethnography: some considertions", in:
Britannia 7: 1976, 111-26; e Champion & Champion 1986.
36. "Territory and state formation in Central Gaul" in D. Green, C. Haselgrove e M. Spriggs (eds.) Social
Organisation and Settlement. BAR (British Archaeological Reports) Series 47, Oxford: 455-76
37. Roman Gaul, Londres.
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Comparada com a região central da Gália, há um grau consideravelmente maior de
heterogeneidade cultural e social na Bélgica. E, embora César trate os belgas como um povo
separado, com língua, costumes e leis distintas (B.G. I, 1), somente uma parte da população
que vivia entre o Reno e o Sena chamava a si mesmo de belgas. "O território ocupado por
esses grupos, referido por César como Belgium, parece coincidir, grosso modo, com as
modernas regiões da Picardia e da Normandia Superior, e seus habitantes parecem ter tido
uma capacidade para a ação em conjunto, pelo menos face à invasão romana (B.G. II, 4), até
mesmo, tem sido sugerido, ao ponto de adotarem medidas monetárias uniformes. Belgium
tinha ligações étnicas e laços estreitos com o sudeste da Inglaterra (B.G. V, 12). (…) Fora
desse território, entretanto, encontramos vários outros grupos populacionais importantes que
se diferenciavam em uma variedade de grupos": os remos; os nérvios e os tréveros38 (que
falavam línguas celtas), estes dois com ancestralidade germânica; e vários pequenos grupos
referidos coletivamente como germanos cisrenanos39 (op. cit.: 110-11).

Figura 2. Localização dos principais grupos populacionais da Gália Central e Nordeste no século I a.C.

César menciona a existência de oppida relacionados a Belgium e aos remos,
aparentemente similares aos encontrados em outros lugares da Gália, embora os nérvios e
outros grupos costeiros, como os mórinos e os menápios40, não os tivessem. Mesmo assim,
percebe-se um comportamento descentralizado e um padrão de assentamentos dispersos, o
que sugere que as condições políticas na Gália Belga não eram comparáveis às da zona com
formação estatal no sul. Entretanto, é importante ressaltar que esta distinção rígida, baseada
em César, difere das evidências arqueológicas dessas comunidades. Particularmente, ao
longo das franjas da Gália Belga, no Vale do Aisne e na região do Mosel, há sítios
maciçamente fortificados, como Condé-sur-Suippe, Pommiers, Titelberg e Villeneuve-SaintGermain, com pouca diferença dos de Bibracte, mais a sul, e que devem ter adquirido um
grau similar de centralização nessas áreas.
Assim, por trás do padrão de variação implícito no relato de César, havia uma
centralização política crescente quanto mais próximo se estava da Gália Central, com seus
"Estados" em formação. E apenas nos extremos norte e leste, nas áreas costeiras habitadas
pelos nérvios, os germanos cisrenanos e outros grupos, e do lado oriental do Reno é que o
padrão dos assentamentos é mais disperso, apresentando "atributos de comunidades
genuinamente acéfalas". Quanto mais ao sul, mais se percebe uma centralização política e
38. Respectivamente: Remi; Nervii; e Treveri ou Treviri (ou tréviros).
39. Germani Cisrhenani.
40. Respectivamente: Morini e Menapii.
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diferenciação sócio-econômica. E na área fronteiriça com a Gália Central percebe-se um
cinturão de civitates, que compartilhavam um número significativo de características com os
seus vizinhos setentrionais, com condições totais de Estado.
A explicação para esse padrão e o ímpeto à centralização política pode estar
relacionada, como para a Gália Central, com os contatos comerciais, pois foram encontrados
ânforas e outros bens mediterrâneos na Bélgica. Mas o contato parece ter sido
principalmente indireto, via os novos "Estados" da fronteira com a Provincia (modelo de
expansão periférica).
A reocupação e o estabelecimento de novas fortificações durante o período La Tène
Final (c. 125 - 50 a.C.) refletem a ocorrência de guerras deflagradas com o intuito de adquirir
escravos, "mercadoria" tão demandada pelos romanos, como também uma reação à própria
conquista romana.
Qualquer que tenha sido o nível de desenvolvimento econômico e político da Bélgica,
não tinha o mesmo grau de centralização política e desenvolvimento econômico-comercial da
Gália Central. O que é certo é que a conquista de César influiu decisivamente no seu
desenvolvimento posterior e alterou de forma dramática e irreversível as condições políticas
bem como a base de reprodução social. A conquista romana significou a incorporação dessa
periferia que era a Bélgica.
As conseqüências mais imediatas da guerra com os romanos devem ter sido as que
advêm do custo da própria guerra: o pagamento de clientes para recrutar mercenários, como
subornos e como incentivos para formar alianças. Inclusive, surge uma necessidade de
aumentar a cunhagem para efetuar pagamentos e financiar a guerra, substituindo muitas das
formas tradicionais de pagamento, e servindo não apenas como objeto de acumulação de
riqueza.
Embora seja difícil quantificar com precisão, o financiamento da guerra e os gastos
com a defesa que tiveram os grupos belgas, esses foram responsáveis pela conseqüência
dramática da saída de quantidade de riqueza relevante da região (na forma de moedas e
tesouros utilizados para o pagamento de mercenários, fuga das elites com suas riquezas
pessoais e na forma de butins conquistados pelos romanos e tributos41).
Outra conseqüência significativa da guerra foi a diminuição da população, incluindo a
morte de guerreiros, indivíduos capturados e escravidão, o que provavelmente significou um
grande dreno populacional42. Tal perda de população provavelmente ocasionou conseqüências
nocivas para a capacidade produtiva da região.
César tratava seus inimigos derrotados de duas formas. A curto prazo, com forte
repressão militar, para evitar rebeliões. A longo prazo, visando manter intacta a estrutura que
possibilitaria a base para a administração e exploração de uma futura província romana, um
processo que poderia requerer não apenas a cooperação de uma elite, mas a força de
trabalho da população remanescente. Por razões semelhantes, certos grupos mais fortes,
como os éduos e os arvernos, foram tratados com indulgência mesmo após rebelarem-se,
enquanto em outros casos, membros individuais da elite que permaneceram leais a Roma
foram substituídos por aqueles que se rebelaram, como no caso de Cingetórix dos tréveros
(B.G. VI, 8). Em geral, a política de César parece ter sido a de apoiar a posição das elites
locais, a quem um número de concessões valiosas eram dadas. Também foi outorgada a
cidadania romana, principalmente a partir de Augusto, fazendo clientes entre essas elites.

41. Mesmo os aliados dos romanos pagavam tributos, embora menos. Quando César deixou a Gália, em 50 a.C.,
ele arrecadara um tributo de quarenta milhões de sestércios da Gallia Comata (op. cit.: 113).
42. César relatou que, entre os nérvios, 99% dos homens capazes de portar armas se perderam, em uma força de
sessenta mil (B.G. II, 28). Populações inteiras foram vendidas como escravas, como os atuatuces (Atuatuci), que
contavam cinqüenta e três mil pessoas (B.G. II, 33; III, 16). Tal prática também servia como exemplo para outros
grupos rebeldes (ibidem).
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César pretendia, então, criar uma estrutura que propiciaria as bases administrativas
para a futura província, identificando interesses da elite influente, mantendo-a acreditando
serem aliados livres. Após uma brutal guerra de conquista, a política do Império criou um
sistema na Gallia Comata que, pelo menos por um quarto de século, gerou poucos
problemas a Roma (pelo menos até que os conflitos internos de Roma fossem sanados).
Com a consolidação do poder nas mãos de Augusto, este voltou sua atenção para a
reorganização da província belga em 27 a.C.

4. Os oppida
4.1. "Urbanização"
O título da sessão aparece entre aspas porque urbanização é um conceito que
necessitaria de um estudo mais complexo, como o termo Romanização. O fato é que alguns
autores, como John Collis (1989 e 1996), entendem que havia uma urbanização na Europa
não mediterrânea antes da conquista romana, e sua expressão física são os oppida. Mas
como o presente estudo não pretende se aprofundar em um tema tão controverso, veremos
resumidamente apenas como Collis entende a urbanização no panorama europeu antes dos
romanos.
Para Collis (1996), a urbanização na Europa continental e na Britânia é
essencialmente um fenômeno dos séculos II e I a.C., ocorrendo em um amplo arco da
Espanha Central e Portugal, no Ocidente, à bacia cárpata, no Oriente. Os sítios urbanos
nesta área contrastam com os dos povos mediterrâneos, pois geralmente são maiores em
tamanho, mas menores em número (as cidades do litoral mediterrâneo, gregas, etruscas ou
romanas, são pequenas, mas densamente ocupadas).
Isto em parte parece estar relacionado com sua organização política e social: as cidades
mediterrâneas geralmente surgiram como cidades-estado, enquanto, pelo menos na Gália,
estamos lidando com Estados tribais que possuem territórios muito maiores (Collis 1996: 170).

O surgimento dos oppida na Europa continental e na Britânia não é cronologicamente
homogêneo (na Gália, surgiram no final do século II a.C.), como também não houve um
motivo comum para seu surgimento. O fator principal, para muitos sítios e áreas foi a defesa
e a concentração da população em um sítio defensivo, mas não para todos. Existem sítios
abertos na Gália e no sul da Germânia que precedem os oppidum defensivos, e mesmo
alguns oppida gauleses, como Villeneuve-Saint-Germain, não possuem uma situação
defensiva ideal. De qualquer modo, a organização política e econômica necessárias para
fundar um sítio dessa natureza implica uma organização tribal desenvolvida capaz de
sustentar assentamentos urbanos mesmo antes deles estarem estabelecidos.
A distribuição dos sítios urbanos pode implicar em algum tipo de relacionamento
casual entre eles, mas qual era não é imediatamente evidente: talvez o comércio, mas este
não era altamente desenvolvido quando foram fundados os primeiros oppida. Na Gália,
porém, o período principal da fundação dos oppida coincide com o enorme reaquecimento
comercial, apenas precedendo, e especialmente logo após, a conquista romana da Provença,
em 125-123 a.C. A busca de riquezas (especialmente escravos) para suprir as demandas dos
povos mediterrâneos proveria o cenário para os conflitos entre os Estados celtas
mencionados por César, e um contexto para o estabelecimento de sítios defendidos.
Os séculos III e II a.C. também apresentam enorme aumento na produção, na troca e
na especialização industrial. A extensa circulação de moedas de baixo valor, na Gália, indica
também o aquecimento comercial.
"Parece, então, que a revolução industrial era um pré-requisito para a fundação de
assentamentos urbanos, e é digno de nota que os assentamentos principais geralmente não
ficam fora das áreas principais onde cerâmica torneada, vidro e cunhagem tinham uso
comum" (op. cit.: 173). O contato com o Mediterrâneo também influenciou o incremento da
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produção que, por sua vez, estimulou o crescimento dos contatos comerciais com o
Mediterrâneo, tornando-se também outro fator para a urbanização.
A organização social e política entre os povos celtas, no século I a.C., é a da tribo
(Gália setentrional e Britânia). Os éduos, por exemplo, elegiam anualmente um magistrado
supremo, o vergobret, possuíam um "senado" que se reunia na sua cidade principal, Bibracte
(Mont Beuvray) e os Estado podiam arrecadar fundos (com pedágios fluviais, por exemplo).
Tais Estados se baseavam em agrupamentos tribais assim como em cidades, dado que a
urbanização aconteceu depois do Estado. É por isso que, em geral, nas denominações
modernas de cidades européias de origem celta sobreviva o nome da tribo, não o da cidade,
como Paris (Lutetia Parisiorum), Reims (Durocortorum Remorum), Bourges (Avaricum
Biturigum).
4.2. Os tipos de habitat
Os oppida não eram os únicos tipos de povoações e assentamentos existentes na
Gália no La Tène Final. Segundo Kruta (2000: 655-6), César distingue três categorias de
habitats incendiados e abandonados pelos helvécios quando partiram para a Gália, em 58
a.C. (B. G. I, 5) – os oppida, as aldeias (vici) e as fazendas isoladas (privata aedificia). Tais
habitats podem encontrar uma equivalência desde o inicio da época hallstattiana43 e revelam
uma organização do território que remonta, em certos casos, até a Idade do Bronze. As
aglomerações fortificadas, que apresentam apenas excepcionalmente a extensão e as
características de um centro urbano (como Glauberg, Heuneburg ou Závist), são
consideradas tradicionalmente, nesta época, como as residências dos "príncipes" celtas. Elas
geralmente são de uma extensão débil (cerca de um hectare), mas controlam pontos
estratégicos das vias comerciais (como Camp-du-Château, Châtillon-sur-Glâne e Vix).
Mesmo que não se possa, no momento, demonstrar que se trata realmente da residência do
"príncipe" (Heuneburg fornece um indício contrário), a ligação que existe entre estes sítios e
as dinastias sepultadas em túmulos nas suas proximidades parece evidente. A situação não
é muito diferente no século V a.C., quando os "príncipes" latenienses aparecem (entre os
casos mais bem conhecidos) como os herdeiros diretos das dinastias hallstattianas.
A segunda forma de habitat, as aldeias, remonta às próprias origens do povoamento
sedentário da Europa: várias unidades habitacionais, geralmente reconstruídas no mesmo local
durante várias gerações, formam uma comunidade rural que explora um território compreendendo,
geralmente, um curso d’água e vários tipos de terrenos. A densidade desse tipo de habitat, cuja
dimensão oscila entre algumas unidades e várias dezenas, pode ser considerável; nas regiões
férteis mais bem conhecidas, tais como a Boêmia do noroeste, os habitats desse tipo balizam os
cursos de água a uma distância de dois ou três quilômetros um do outro. A duração da ocupação
contínua destes sítios, aliás, freqüentemente reocupados após um século ou dois, pode ser
importante (um século ou mais); ela se reflete, muitas vezes, em uma mistura de materiais
provocada pela abundância de elementos intrusivos das ocupações. Existem, entretanto, também
casos de ocupação de curta duração. É geralmente difícil estabelecer uma hierarquia dos habitantes
a partir das construções, mas a dimensão excepcional de um edifício, ou a descoberta de objetos
reservados à elite em seu interior, pode sugerir que se trate da residência do senhor do lugar.
A terceira forma de habitat é constituída por uma unidade autônoma ocupada
aparentemente por uma família e seu círculo. Pode se tratar de um tipo de lugarejo aberto que
comporta vários tipos de edifícios com funções diferentes. Conhece-se, todavia, do século V a.C.,
casos em que a unidade isolada é cercada por um muro, ou constitui mesmo um tipo de pequena
fortaleza; como este será igualmente o caso mais tarde, pode-se hesitar para alguns desses
cercados entre uma função estritamente profana e uma função ao menos parcialmente religiosa. O
termo alemão Herrenhof (fazenda senhorial) é atualmente utilizado na Europa Central para designar
essa forma de habitat. Na época lateniana recente, a associação de construções com muros é a
característica de complexos, reconhecidos abundantemente pela fotografia aérea nas planícies da
Gália, que foram batizados com o nome de "fazendas indígenas". As escavações de salvamento de
grande extensão, realizadas nos últimos decênios, mostram claramente que, longe de ser somente o
precursor das villas romanas, a "fazenda indígena" é, na Gália, como na Europa Central, um tipo de
residência aristocrática rural amplamente difundida e reconhecida há muito mais tempo do que se
supunha (Kruta 2000: 655-6).
43. A partir de Simon James 1998: 20, o período Hallstatt, para a França, vai de c. 1.200 a 475 a.C.
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Havia, então, quando começou o processo de integração provincial (em 27 a.C.), na
Gália Comata, pelo menos dois tipos principais de povoações urbanas: os oppida e os vici.
Estes eram pequenas cidades44 de importância e papel secundários, constituídas por
habitações agrupadas e desprovidas de muralhas. A sociedade celta possuía fortes
características rurais, com aldeias e pequenas cidades espalhadas pelas áreas rurais
(campagne).
César também menciona, em acréscimo aos oppida, vici e aedificia, provavelmente
aldeias e Estados (civitates) na Gália, uma forma política que seria a última etapa da
evolução das comunidades celtas. "Arqueologicamente, pouco se sabe sobre as aldeias, e
isso se deve não apenas à falta de trabalho de campo, pois duas escavações extensas não
encontraram assentamentos ao redor de oppida conhecidos. Alguns assentamentos
secundários são conhecidos na Gália, mas geralmente são associados a locais de culto
como, por exemplo, o de Nuits-Saint-Georges, na Burgundia" (Collis 1996: 167-8).
4.3. Origens dos oppida
Para Bedon (1999: 35-6), embora a aparência fortificada dos oppida possa sugerir um
refúgio contra ameaças externas, a maior parte deles "longe de terem sido estabelecidos e
fortificados na precipitação de ameaças relacionadas às condições do momento, foram
construídos ao longo de certo tempo. Na origem de seu surgimento e desenvolvimento,
aparece agora uma evolução econômica, iniciada antes dos acontecimentos citados acima [a
saber, a insegurança gerada pelas guerras contínuas entre os povos da Gália, a partir da
metade do século II a.C.; o deslocamento dos germanos em direção ao Ocidente; e a
chegada das legiões de César]. Nesse panorama, seus recintos protegidos (…) podem
também ser explicados, nos limites de suas capacidades defensivas reais, pela 'necessidade
de proteger os pontos estratégicos de um sistema econômico que seu progresso tornara
muito complexo e, portanto, muito vulnerável' [citando Kruta, Les Celtes, 2000: 105-6]".
A emergência dos oppida desencadeou certamente uma reestruturação do território
em função da nova divisão. Conhece-se, entretanto, muito mal este aspecto da evolução do
habitat celta. O surgimento do oppidum foi freqüentemente precedido pelo nascimento de
uma forma de habitat aberto que ultrapassa, por sua extensão e pela amplitude e variedade
das atividades artesanais (freqüentemente especializados em uma produção determinada)
que são ali praticadas, a aldeia tradicional "Este tipo de grande burgo está geralmente
integrado aos comércios de longa distância. Ele é, freqüentemente, o predecessor direto de
um oppidum" (como Bâle e Levroux) (op. cit.: 36).
Nos séculos II e I a.C., os oppida surgiram como uma mudança fundamental no
modelo de assentamento na Europa transalpina. Nos séculos imediatamente anteriores, a
regra, em grande parte da Europa, eram as pequenas comunidades ou aldeias agrícolas, "e
mesmo as fortalezas45 eram um fenômeno raro, limitado sobretudo à Costa Atlântica da
Bretanha e da Inglaterra ocidental". Os primeiros oppida – que Collis considera o
assentamento urbano da Europa temperada – apareceram no La Tène C2 (entre 200 e 140
a.C.) (Collis 1989: 20-1).
Atualmente, ignoramos o que os precederam ou o que causou seu nascimento: a pressão
da expansão germânica na Europa setentrional parece, até agora, a melhor explicação. Durante o
La Tène II [La Tène Médio], ao final do século II e início do I a.C., aparecem oppida também na
Europa ocidental (Collis 1989: 21-2).

Esses centros urbanos substituem assentamentos inicialmente abertos: alguns são
amuralhados, outros abandonados por novos sítios sobre colinas, os oppida fortificados,
cujas dimensões são semelhantes às dos assentamentos originais ou, no caso dos oppida
substitutos que são maiores, indicando a união de vários assentamentos.

44. Em francês, bourgs.
45. Castellieri, em italiani; hillforts, em inglês.
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A idéia defendida, geralmente, para a origem dos oppida, segundo Fichtl (2005: 28), é
a importação do modelo mediterrâneo pelos celtas estabelecidos na Cisalpina, nos século IV
e III a.C. Quando os bóios migraram para o norte, expulsos pelos romanos, teriam levado a
idéia mediterrânea de urbanismo. Porém, tal teoria esbarra em um problema: pouco se sabe
sobre os habitats celtas da Cisalpina e, do que se sabe, não há uma homogeneidade de
ocupação entre as diferentes tribos (ínsubres, cenomanos, bóios e sênones). Inclusive, os
bóios não possuíam uma organização territorial centralizada em torno de um sítio principal.
Para Fichtl, a idéia de cidade que os celtas possuíam não era a das cidades etruscas
do século V a.C., mas sim a das novas colônias fundadas por Roma no limite de seus
territórios, como Ariminum (em 286), Sena Gallica (283), Placencia e Cremona (219/218),
Bononia (189), Parma e Mitina (183) e Aquileia (181). "É, então, mais o esquema da
fundação de uma nova cidade romana, do que a reutilzação do modelo de uma cidade itálica
velha de vários séculos de existência, que poderia inspirar os celtas quando deixaram a Itália
do Norte" (Fichtl 2005: 31).
Além disso, os celtas transalpinos já estavam familiarizados com a noção de fundação
de cidade, uma vez que tentaram fundar uma no início do século II a.C. no Vêneto, em 186
a.C., pelos tauriscos (?) (Tito Lívio XXXIX, 22, 6 e 45, 6).
Outra idéia para o surgimento dos oppida a norte dos Alpes é a influência das
colônias gregas da costa mediterrânea da Gália, com quem os celtas mantinham contato
através do Vale do Ródano.
Não há dúvidas de que os celtas da Gália Central conheciam cidades nos moldes
gregos clássicos no século II a.C., quando criaram seus próprios modelos. Entretanto, se
para os oppida do sul pode-se falar em influência principalmente arquitetônica, "para os
oppida da Europa temperada a influência diz respeito, sobretudo, ao fenômeno de
estruturação do território, a existência de um sítio central que controla política e
economicamente uma vasta região". Fichtl considera o oppidum do fim do período celta como
a última evolução de um tipo de habitat tradicional no mundo não-mediterrâneo (os sítios
fortificados de altitude da Idade do Bronze e da época de Hallstatt), mas difere deles
profundamente por seu tamanho e, sobretudo, sua função (op.cit.: 33-4).
Essas "cidades" celtas, quando César as encontrou, possuíam uma organização
territorial, daí serem denominadas civitates. Na Bélgica também existe uma divisão territorial,
desde cedo, baseada em santuários. A essa divisão do território está relacionada, além da
noção de civitas, a de pagus46. Santuários aparecem, no século II e I a.C., e na época galoromana, como centros de pagi (como Gournay-sur-Aronde, Oise). Também havia santuários
regionais, como o de Ribemont-sur-Ancre (Somme), que funcionava para várias civitates. "A
longevidade de funcionamento de tais santuários é acompanhada certamente de uma
estabilidade na ocupação do território. O oppidum encontra, assim, seu lugar em uma
evolução interna do mundo celta; ele se apóia, sem dúvida, em um tipo de sítio ainda familiar,
mas transposto para uma realidade diferente" (op. cit.: 35).
Os primeiros oppida surgiram na Alemanha, além do Reno, no período La Tène C2
(século II a.C.), pela cronologia alemã, datação estabelecida via estudo de necrópoles. Na
França, porém, os oppida gauleses são da metade do século I a.C., com grande parte do seu
mobiliário que pode ser datado do reinado de Augusto ou de seus sucessores. E foi no resto
da Europa celta que a Arqueologia evidenciou a existência de oppida antes da metade do
século I a.C. (Colin 1998: 9).

46. Pagus, -i, cantão, território rural, distrito.

41

4.4. Definição
O termo oppidum abrange uma ampla série de diferentes tipos de assentamentos
defensivos, muito variáveis em tamanho, caráter de ocupação e, presumivelmente, função. Ele
também exclui um número de assentamentos abertos ou sítios parcialmente defensivos que
possuem muitas das características dos oppida, demonstrando que, embora a nucleação por razões
defensivas fosse o fator principal nas origens urbanas, fatores econômicos e sociais também tiveram
seu papel; de fato, sem recursos físicos e controle político centralizado, os próprios oppida não
poderiam ter sido fundados (Collis 1996: 159).

O termo oppidum em César
O termo latino oppidum ("cidade") foi empregado na Antiguidade especialmente por
César, para designar as grandes aglomerações fortificadas gaulesas, com papel principalmente econômico, locais de trocas e onde o general encontrava suprimentos para suas
tropas. Também era um centro político, onde se tomavam as decisões importantes. Já
tinham, para alguns, um aspecto e funções urbanas, e César não hesita, a partir de 52 a.C.,
em chamá-los de urbes, termo que geralmente só se aplica às cidades mediterrâneas e,
particularmente, à própria Roma. Os oppidani eram os moradores das cidades que não
Roma. "Se a utilização deste termo tem, em primeiro lugar, uma razão política, a
demonstração do poderio do inimigo vencido, ela indica claramente que, na hierarquia das
povoações gaulesas, os oppida são os sítios mais importantes" (Fichtl 2005: 12-3).
César, apesar de ser a fonte principal sobre os oppida celtas, jamais fornece uma
definição do termo aplicado ao mundo celta. Seu uso é o que o autor achou mais adequado,
mais próximo de uma realidade não-mediterrânea. Mas não eram locais totalmente
desconhecidos do mundo mediterrâneo. "O oppidum era certamente o gênero de sítio que os
comerciantes romanos mais freqüentavam" (op. cit.: 12). Ele usa o termo oppidum para sítios
fortificados, como Bibracte e Alésia, mas também o emprega para designar, algumas vezes,
habitats abertos mais modestos, como o sítio de Genava (Genebra, na Gália Narbonense,
capital dos alóbroges47), que não possuía fortificação. E também o emprega para enumerar
as povoações importantes das civitates gaulesas, como as vinte cidades dos bitúriges (na
Gália Aquitânia) que Vercingetorix incendiou (B.G. VII, 15). Alguns dos sítios chamados de
oppida por César são, na verdade, sítios abertos, "mais próximos do que chamamos
'aldeia'48. (…) De fato, César emprega o termo para realidades muito diferentes umas das
outras" (op. cit.: 15).
Nem todos os sítios mencionados por César foram encontrados. E a busca pelos
oppida do Bellum Gallicum começou com Napoleão III, no século XIX, e não mais parou. O
mapa que nos fornece Fichtl só apresenta, porém, as atribuições confiáveis (figuras 3a e 3b).
Tito Lívio, na História de Roma, também menciona os oppida, mas apenas para a
Gália Cisalpina, a Itália do norte, entre os séculos IV e III a.C. Também encontra dificuldades
para encontrar um termo preciso para as povoações gaulesas, utilizando outros termos, como
vicus, junto com oppidum, para uma mesma povoação. E nem sempre o utiliza para sítios
com fortificação.

47. Allobroges.
48. Village, no original.
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Figura 3a. Mapa da localização dos oppida mencionados por César.

Figura 3b. Oppida mencionados por César no Bellum Gallicum (figura 3a).
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Oppidum ou dunum
Para Fichtl, há um termo celta ou gaulês que se aplica a esses sítios: dunon (em latim,
dunum; em grego, δουνον). Geralmente, o termo é traduzido como "cidadela", "recinto
fortificado" ou "monte" (segundo Delamare 2001: 13049). Também é considerado como o
equivalente do oppidum latino, "mas o seu significado literal é 'fechar, cercar' e pode ser
traduzido por 'espaço fechado por uma muralha'" (op. cit.: 16). Vários nomes de cidades
mencionados por César possuem dunon na sua formação, como Vellaunodunum,
Vxellodunum, Noviodunum, como também no nome de várias "capitais" (chefs-lieux de cité)
galo-romanas, como Augustodunum, atual Autun.
Termos como oppidum, donum (e outros como o alemão tuna- e o gaélico din/dinas)
têm em comum, para Fichtl, a noção de "fechado", "que se traduz bem, arqueologicamente,
pelos sítios que possuem um recinto". Mas não exclui a possibilidade de o espaço ser
delimitado também simbolicamente, como o pomerium latino (op. cit.: 17).
O termo oppidum na Arqueologia
O termo oppidum adquiriu, na Arqueologia, um sentido extremamente preciso. Indica
a unidade cultural, a norte dos Alpes, espalhada por grande parte da Europa, das Ilhas
Britânicas à Europa Central, durante todos os dois últimos séculos a.C., no fim da Idade do
Ferro, com semelhanças que podem ser atribuídas à civilização celta. Déchelette50 criou a
noção de "civilização dos oppida" e, apesar das críticas a esta noção, ela define de forma
precisa um quadro cronológico e geográfico de estudo: o período do fim da civilização celta,
na grande região que vai do sul da Inglaterra até a Boêmia e a Hungria.
Atualmente, utiliza-se o termo oppidum para designar as aglomerações protohistóricas fortificadas da Idade do Ferro, não importando seu tamanho e sua data (também é
empregado algumas vezes para designar as fortalezas hallstattianas). Mas o termo também é
utilizado de uma maneira estrita, limitando-se ao contexto específico da cultura de tipo urbano
dos celtas dos séculos II e I a.C.
Oppidum é uma aglomeração fortificada ocupada de maneira permanente por uma
população da qual uma parte importante é constituída por artesãos especializados. A situação
privilegiada do oppidum em uma rede de tráfico a longa distância, seu papel de mercado e de local
de reunião, por ocasião de festas religiosas ou de outros acontecimentos, de uma comunidade
numerosa instalada em um território determinado (para os grandes oppida, o conjunto da civitas)
favorecem o desenvolvimento dessas atividades. O grande oppidum é então o centro simbólico da
comunidade em matéria religiosa (é isso que exprime o nome Mediolanum dado a certos oppida),
mas igualmente seu centro administrativo (é a sede do senado e das instituições equivalentes) e
econômico (Kruta 2000: 762).

Para Kruta, a implantação dos oppida é o resultado de atos de fundação voluntários,
mais do que a concentração progressiva do habitat e das atividades econômicas.
Ao menos é o que se pode deduzir tanto das fontes escritas – o caso dos celtas que penetraram em
186 a.C. nas imediações da Aquiléia e tomaram posse do território fundando um oppidum é, a esse
respeito, muito significativo (cf. Tito Lívio, Hist. Rom. XXX, 20) –, quanto dos topônimos – um nome
como Noviodunum ("Cidade Nova") corresponde a esse tipo de fundação – ou do estudo
51
arqueológico de certos sítios . A situação da Boêmia, com uma rede de oppida que se desenvolve a

49. Fichtl não cita este autor na bibliografia.
50. Joseph Déchelette foi o arqueólogo francês que escavou Mont-Beuvray entre 1867 e 1908. Foi o primeiro que
evidenciou uma unidade cultural no norte dos Alpes, do final da Idade do Ferro. Comparando o material
arqueológico encontrado em quatro grandes sítios europeus, Mont-Beuvray (Bibracte), na França, Manching na
Baviera, Stradonice na Boêmia e Velem-Zsent-Vid na Hungria, constatou uma evidente similitude que atribuiu à
civilização celta. Foi a partir desses resultados que ele criou a noção de "civilização dos oppida", noção que,
apesar de sofrer diversas críticas ao longo do tempo, tornou-se um dos fundamentos da pesquisa dos habitats
na Europa celta.
51. Segundo o autor, numerosos indícios de situações análogas podem ser revelados igualmente na Península
Ibérica, onde os oppida não são necessariamente o resultado da evolução de aglomerações fortificadas
anteriores, mas podem corresponder a novas fundações ou refundações.
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partir da recuperação do sítio de Závist, por volta do segundo quarto do século II a.C., provavelmente
resultado do retorno dos Boios da Itália, ilustra fortemente esta forma de colonização urbana.
O exame dos dados indica, então, claramente que a antiga hipótese de um elo entre o
surgimento dos oppida celtas e a ocupação romana da Narbonesa, por um lado, e a invasão dos
Cimbres e dos Teutões por outro, não é mais aceitável. Numerosos casos mostram, contudo, que a
forma clássica do oppidum pode ser uma manifestação tardia que veio substituir um habitat aberto
de certa importância. Esse ao menos parece ser o caso da maior parte dos oppida da atual Suíça,
que vieram substituir tardiamente os habitats de planície sem defesas (como Bâle e Berna). Quanto à
Gália, conhecemos ali até fundações posteriores à conquista romana (como Levroux) (op. cit.: 762-3).

Para Anne Colin, o oppidum era uma fortificação que enclausurava um vasto espaço
cujas estruturas relacionadas a este habitat indicam uma organização do espaço interno
(ruas, recintos cercados etc.) onde se desenvolviam intensas atividades artesanais e
comerciais. É uma pré ou proto-urbanização da Europa (1998: 9).
Funções
Os oppida possuíam geralmente funções políticas e econômicas que os tornavam
sedes administrativas (chefs-lieux), "capitais". Tal função era exercida em dois níveis:
"capital" de pagus e de um povo, ou civitas (termo empregado por César). Embora nem toda
a vida política da civitas acontecesse nos oppida, nessas sedes, eles eram centros de
gravidade e os santuários principais da civitas estavam localizados neles.
Algumas aglomerações abertas, no norte da Gália, como Taruana, dos mórinos,
também podiam exercer o papel de "capitais" (Bedon 1999: 38-9).
A partir de César, no território de vários povos da Comata podia haver mais de um
oppidum, entre outros tipos de núcleos habitacionais. Mas o pró-cônsul não apresenta de
forma estruturada, clara, o que considera oppidum, atribuindo o papel de maior importância
com critérios vagos, pelo seu tamanho ou papel na guerra, por exemplo. Mas pode-se
concluir, apesar disso, que "pelo menos entre uma parte dos povos da Comata havia oppida
que assumiam as funções de capital de civitas" (op. cit: 42-3).
Arqueologicamente, estipulou-se que os oppida identificados como quantitativamente
maiores correspondem a "capitais" celtas, e os outros oppida encontrados nos territórios de
cada povo têm a denominação de oppida secundários (Bedon 1999: 43, que também cita
Kruta, entre outros autores). Vários oppida considerados "capitais" também possuem uma
posição central no território (como Villejoubert e Murcens).
Cronologicamente, oppida que apresentam uma concorrência com relação à
dimensão não eram coexistentes, mas sucessivos (op. cit.: 43).
E, embora as fontes arqueológicas e literárias sejam coerentes (e convergentes) com
relação a alguns casos, como Bibracte, Alésia, Gergóvia e Avaricum, em outros não foram
encontrados os vestígios arqueológicos que confirmassem a importância política e econômica
do sitio segundo as informações literárias, como para Samarobriva (Amiens) (op. cit.: 43-4).
Mont Beuvray (antiga Bibracte) era um centro administrativo, onde o "senado" se
encontrava, e um centro de produção industrial, permanentemente ocupado. Também deve
ter havido atividade comercial ou sócio-política (que envolvia consumo de vinho e comida).
Como vários territórios "tribais" podem ser aproximadamente definidos, então os
oppida podem ser relacionados a povos específicos. Alguns, como os bituriges52 e os
helvécios53 possuíam vários oppida, um deles provavelmente sendo um sítio principal (no
caso dos bituriges, Bourges [Avaricum]). Os éduos possuíam diferentes tipos de sítios:
Bibracte (Mont Beuvray), o oppidum principal, era defensivo; Cabillonum (Châlon-sur-Saône),
o principal porto comercial. No território dos lemovices54, o oppidum de Villejoubert era o
52. Bituriges, povo da Gália Aquitânia, habitantes da região compreendida entre o Loire e o Garonne.
53. Helvecii, habitantes da Helvécia, atual Suíça.
54. Lemovices, -um, povo da Aquitânia.
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único sítio grande. E outros povos podiam ter apenas um oppidum, e não especialmente
grande (como Corent e seus sucessores, entre os arvernos).
Atualmente, os especialistas tendem a aceitar a existência, para a maior parte dos
povos da Comata no período La Tène final, de pelo menos um oppidum com funções de
"capital" (chef-lieu), centro administrativo e político principal, mas talvez com um papel menos
proeminente que o das capitais do mundo mediterrâneo, pelo menos com relação a exemplos
locais (segundo Bedon 1999: 44-5, citando diversos autores, entre eles J. Collis, M. Vidal, P.M. Duval e Ed. Frézouls).
Mas as "capitais" gaulesas apresentam certa instabilidade, sendo razoavelmente
comum, especialmente no penúltimo quarto do século I a.C., o costume de queimar ou
abandonar um oppidum e transferir para outro sítio o papel de centro principal, ou até mesmo
construir um novo oppidum. Tais ocorrências são observadas, entre outros, com relação aos
suessiões, os helvécios, os bituriges, os éduos, os arvernos e os tréveros.
"Todas essas mudanças, como abandono, novas criações em locais diferentes,
promoções de oppida secundários, parecem demonstrar que os gauleses e os belgas,
diferentemente dos povos mediterrâneos, não se importavam tanto com a noção de
perenidade com relação aos seus centros principais. As razões suscetíveis de explicar este
fato poderiam ser múltiplas": a arquitetura menos durável encontrada nos oppida e o emprego
de material mais leve; a sucessão de poder entre os clãs, que instalariam sua capital no seu
pagus de origem; mudanças no contexto político; e o crescimento dos fatores econômicos,
fazendo com que se buscasse uma proximidade com as vias de comunicação e transporte,
terrestres e fluviais. "Nesta ótica, as fundações em sítios novos no último quarto do século I
a.C., uma vez tendo a Comata entrado no cenário provincial romano, constituiu a última
manifestação desta tendência, antes da estabilização de uma sociedade que até então
conservava certas características de sua antiga mobilidade" (op. cit: 46-7).
4.5. Características dos oppida
Não existe, porém, uma definição precisa do oppidum: elas variam entre os autores e
sua identificação baseia-se principalmente em critérios morfológicos. O arqueólogo alemão
W. Dehn propôs, em 1962, uma série de critérios para definir o oppidum, que permanece em
uso, apesar de debates sobre algumas noções (como o tamanho mínimo necessário),
levando em conta diferenças regionais. Tais critérios são os seguintes (a partir de Fichtl 2005:
18-9):
1. O tamanho: o sítio deve ter uma superfície mínima de 30 ha;
2. A localização: os sítios podem se localizar tanto em local elevado quanto na
planície, sendo que esta localização corresponde a uma inovação55;
relevo;

3. O plano: preferencialmente contínuo e não leva em conta obrigatoriamente o

4. A muralha: sua arquitetura é constituída pela combinação de um muro, com
vigamento interno e uma rampa na parte interior do sítio (figura 4);
5. As portas: construídas formando uma reentrância na muralha (chamadas de
Zangentore por Dehn, em francês portes en tenaille, são "portas com bastiões") (figura 5); e
6. Datação: La Tène final (séculos II e I a.C.).

55. Anne Colin 1998, como veremos, prova que, na verdade, os sítios de planície, abertos, são os primeiros que
surgiram. E esta idéia, como foi dito mais acima, já é aceita pela maioria dos autores.
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Figura 4. Reconstituição gráfica da sucessão das duas fases principais da muralha de Manching.

Figura 5. Reconstituição da porta do oppidum de Manching.

Para J.-P. Guilhaumet, que propôs um tamanho de oppida a partir de 50 ha, sua
função principal era política; A. Duval56 propõe um tamanho mínimo de 10 ha e como função
principal, ser um centro de produção e troca. J. Collis57 propõe um tamanho mínimo entre 25
e 30 ha. E Fichtl sugere, para a Gália Belga, uma superfície mínima de 15 ha. (op. cit.: 19).
Mas essa é uma distinção freqüentemente artificial, especialmente porque muitas
vezes a superfície ocupada é muito inferior à cercada, e que demonstra que existem
diferentes categorias de sítios fortificados, "cuja diferença fundamental está, bem entendido,
na função do sítio, mas que freqüentemente só pode ser abordada por um critério morfológico
exterior" (ibidem).
O mapa a seguir (figura 6) tem especialmente o objetivo de apresentar a área
geográfica dos oppida, mas também indica a distribuição dos tipos diferentes de construção
das muralhas, com madeiramento horizontal e vertical. Tal classificação foi proposta por O.
56. A partir, estes dois autores, de Fichtl, que não cita suas obras.
57. Oppida, Earliest Towns North of the Alps, Sheffield, 1984.
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Buchsenschutz e I. Ralston58 para as muralhas proto-históricas baseando-se na utilização da
madeira. São duas grandes categorias arquitetônicas: muralhas que possuem um
madeiramento horizontal, e as muralhas que se articulam ao redor de estacas dispostas
verticalmente na fachada da parede. Porém, "cada muralha possui sua originalidade própria,
e várias dentre elas utilizam duas técnicas ao mesmo tempo" (op. cit.: 47-9).

Figura 6. Distribuição das muralhas com madeiramento horizontal e vertical no mundo celta
(com a demarcação do limite dos oppida).

4.5.1. Os oppida na Comata no terceiro quarto do século I a.C., antes de 27 a.C.
Para Bedon, os oppida da Comata "apresentavam várias características comuns, o
que permite propor uma tipologia, válida ao menos para a Comata" (1999: 28).
Os sítios
Quanto à posição geográfica dos sítios, os oppida se localizavam sempre em um local
que oferecesse uma certa proteção. São principalmente sítios elevados (como Bibracte,
Gergóvia, Vxellodunum) ou em platôs isolados por vales (como em Rodez e Poitiers). Mas
também são encontradas instalações que associam essa posição elevada com um cerco,
parcial ou completo, propiciado por um rio (como em Vesontio, Besançon; em Avaricum,
Bourges; Bratuspantium, muito provavelmente Beauvais; e o oppidum de Condé-sur-Suippe,
que ocupava os terraços aluviais do Aisne. No caso de Lutécia e de Mettosedum, Melun, o
circundamento era completo).
As superfícies ocupadas
Embora não alcançassem as dimensões excepcionais encontradas na Jura Sueva
(hoje a parte sudeste da Bavária), como o oppidum de Heidengraben, com 1.500 ha, algumas
vezes podiam ocupar grandes extensões. O de Murcens-Cras, dos cadurcos59 (Aquitânia),
media 80 ha; Alésia, 97 ha; Avaricum, 100 ha; e Metz, 110 ha.
A superfície ocupada atingia cerca de 162 ha para o oppidum de Castellier, próximo a
Lisieux; mais de 170 ha em Autricum, Chartres; e pelo menos 200 ha na Bibracte dos éduos.
A maior área de ocupação conhecida para a Gália Interior, a do oppidum de
Villejoubert, em Saint-Denis-des-Murs, dos lemovices, atingia 300 ha (Bedon 1999: 29).
58. "Les fortifications des Âges des Métaux", Archéologia 154, 1981: 26-35.
59. Cadurci.
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As muralhas (remparts)
Conforme a localização geográfica do sítio, podiam cercar totalmente o assentamento
(como em Bibracte) ou apenas o acesso desprotegido. Este é o caso de Villeneuve-SaintGermain, dos suessiões; de Ermitage, próximo a Agen, dos nitiobrigos60; ou ainda Amboise,
dos turões61.
Em Chartres, oppidum dos carnutes62, às margens do Eure, o assentamento seguia a
forma de um arco de círculo, com o rio fazendo o papel de corda.
A muralha podia ser de terra (Toussaint, perto de Fécamp, e Ermitage) ou segundo o
modelo do murus gallicus, com uma armação de toras de madeira e paredes de pedra, como
em Bibracte, Villejoubert e Avaricum (César descreve a estrutura em Bellum Gallicum, VII,
23).
Um grande fosso precedia geralmente as muralhas. O de Mont Vully, dos helvécios,
possuía entre 5 e 13 m de largura e uma profundidade de 2 a 3 m; Autricum (Chartres),
media 10 m de largura por 4 de profundidade; Argentomagus, Saint-Marcel, 20 m de largura
por mais de 8 m de profundidade; e Reims, 35 m de largura por 8 a 9 de profundidade (op.
cit.: 29-30).
Para Bedon, tais muralhas – especialmente por sua relativa pouca altura e sua grande
extensão, que dificultavam a defesa – não tinham uma função inteiramente defensiva,
tornando o sítio inexpugnável, mas sim a função principal de ser a materialização do limite
entre o espaço interno e externo, sendo espaços delimitados como um pomério. E sua
enorme massa também as tornava monumentos que evidenciavam sua função demonstrativa
de prestígio e autoridade (proclamavam a força dos seus construtores, de seus chefes, assim
como os recursos e a energia à sua disposição). E tinham um valor de aviso, de advertência
a possíveis inimigos (op. cit.: 30).
Ocupação interna
Havia edificações no seu interior, mas os dados são poucos e as diferenças, muitas.
Cenabum, por exemplo, possuía inclusive moradores estrangeiros, comerciantes
romanos que se estabeleceram ali em 52 a.C. (César, B.G. VII, 3, 1). Já em Murcens, o
oppidum dos cadurcos, foram encontradas, até agora, apenas pequenas unidades de ocupação, dispersas pelo sítio. E em outros locais, como Alésia, há indícios de uma aglomeração
estruturada. Bibracte possuía uma ocupação relativamente densa.
Tais diferenças, se não forem provenientes de uma conservação desigual dos
vestígios, particularmente vulneráveis – dados os materiais de construção empregados pelos
gauleses serem mais deterioráveis e os métodos de construção, menos sólidos –, "poderiam
indicar estágios de desenvolvimento variáveis segundo os casos e as regiões" (op. cit.: 31).
Os quarteirões
Alguns casos apresentam divisão do espaço interno. Villeneuve-Saint-Germain,
próxima a Soissons, por exemplo, apresenta quatro setores de tamanhos diferentes, determinados pelo cruzamento de dois longos fossos quase retilíneos.
Freqüentemente, os quarteirões dos oppida correspondem a atividades precisas:
religiosa, econômica, residencial (como em Alésia); talvez com uma hierarquização interna
das áreas. Em Bibracte, os santuários se localizavam nas partes mais altas, as residências
aristocráticas na parte intermediária, no platô, e os artesãos, agrupados por atividade, estavam estabelecidos próximos ao portão principal e em um pequeno vale adjacente.
De modo geral, as escavações de oppida demonstram que os setores mais ensolarados
e os mais distantes das muralhas concentravam as residências dos habitantes mais abastados
60. Nitiobrige.
61. Turones ou Turoni, também túronos.
62. Carnutes ou Carnuti.

49

com, caso necessário, retificação dos níveis, como no oppidum de Ermitage, perto de Agen, onde
a parte central fora arranjada em terraços. Em torno desses quarteirões centrais, o subúrbio
abrigava as atividades artesanais (ibidem).

Ruas e praças
Foram recuperadas redes de vias, como em Murcens (que possuía caminhos em
estrela). Em Vertault, ruas retilíneas formavam losangos irregulares. Villeneuve-SaintGermain possuía várias artérias de traçados regulares e paralelas em um quarteirão de
habitação. Algumas vezes, as ruas se cruzavam em ângulo reto (Condé-sur-Suippe). O
oppidum também podia ser cruzado por uma ou duas estradas vindas do exterior (Alésia e o
oppidum do Titelberg, dos tréveros); em Bibracte e Villejoubert (dos lemovices), um eixo
principal servia como espinha dorsal. Em Bibracte, "havia pelo menos dois entroncamentos
nessa via no setor periférico, e várias ruas saiam da sua parte central, às vezes perpendicularmente entre si por uma parte de seu comprimento" (op. cit.: 32).
Também havia praças, das quais pelo menos uma possuía, seguramente, uma função
de pólo de concentração para a população (menção de César de um fórum em Avaricum). Os
vários quarteirões de Alésia se organizavam em torno de um espaço livre. Em Bibracte, tal
espaço aparentemente era um simples alargamento da rua principal. "Geralmente, encontravam-se vários espaços livres (…), destinados, parece, ao acolhimento de assembléias,
feiras ou como refúgios durante as guerras" (ibidem).
A partir desses dados, de resto limitados, e na falta de conhecimentos precisos relativos
às estruturas internas da maior parte dos oppida do La Tène final, se forma a impressão global de
uma ocupação do solo bem variável segundo o caso, e que não deixa aparecer um verdadeiro
plano diretor, pelo menos de um mínimo de rigor e aplicado a toda a superfície cercada (ibidem).

Prédios públicos e santuários
As escavações nunca revelaram vestígios de edifícios públicos indiscutíveis que
pudessem sugerir uma atividade cívica envolvendo uma parte importante da população. As
praças, ao que parece, eram apenas espaços livres, sem estruturas. O mais concreto que se
pode ter de um edifício público são as valas cobertas de Villeneuve-Saint-Germain, pelo seu
tamanho (do qual falarei logo mais).
Por outro lado, numerosos edifícios religiosos foram descobertos, como o santuário no
centro de Alésia. Bedon descreve os "santuários" como geralmente possuindo "o aspecto de
um recinto quadrangular ou circular, contendo um ou vários fossos, e contornados por uma
elevação de terra precedida de uma vala" (1999: 32). Pode-se dizer que, por esta descrição,
o santuário assemelha-se ao próprio oppidum? É uma representação do oppidum ou o
contrário?
Também são encontrados Fana (edifícios de dimensões modestas, com uma cela
quadrangular e galeria periférica), como em Ermitage.
Equipamento hidráulico
O suprimento de água aos habitantes era feito a partir de rios, riachos ou fontes, todos
externos, ou ainda, poços. Em Bibracte, foram descobertas fontes em alvenaria seca.
Economia e comércio
Um dos principais aspectos dos oppida, e geralmente o mais visível, é a concentração
de ateliês artesanais no seu interior. Muitas vezes, aparecem concentrados por tipo de
atividade.
Há casos de grandes edifícios, destinados talvez a guardar as colheitas, erguidos
perto das muralhas.
As habitações
As casas são, na maioria das vezes, pequenas unidades retangulares (e não
circulares), complementadas por pátios e construções anexas, e se distribuem ao longo das
ruas. Em Besançon foi encontrado um grupo de dez casas construídas segundo uma
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orientação dominante. Villeneuve-Saint-Germain possuía um quarteirão de habitação no setor
sudeste. "O esquema mais comum mostra cercados com paliçadas encerrando cada uma um
edifício habitacional e seus anexos, com poço, porões, silos e celeiros" (op. cit.: 34).
Murcens também possui habitações retangulares, de argamassa de barro e palha63
com armação de traves verticais sobre uma base (sub-estrutura64) de pedra. Em Bibracte, as
casas mais modestas localizam-se ao longo da sua artéria principal, no seu trecho mais
periférico, enquanto as residências das camadas superiores da população foram identificadas
em posição mais central. Estas, de dimensões maiores, no início dos anos 30 a.C., "também
apresentavam uma arquitetura leve sobre postes e vigas, mas longe de serem agrupadas e
alinhadas, erguiam-se sobre lotes de dimensões e formas variadas, completamente autonomas entre si: de certo modo, dão a impressão de que foram transportadas para o oppidum
as tradições arquitetônicas de origem rural" (ibidem).
Todas as diferentes habitações possuíam em comum a cobertura vegetal de colmo,
junco ou lóio-dos-jardins (escovinha), segundo as fontes literárias clássicas (Vitrúvio, Estrabão e Plínio, o Velho).
Os habitantes
Parece que a classe artesanal e a elite social em via de desenvolvimento formavam a
população dos novos centros, enquanto os camponeses moravam no campo. "As escavações demonstraram que os oppida possuíam uma organização social e econômica
complexa. Amplas áreas muradas circundavam grandes edifícios de madeira e outros edifícios auxiliares, e podem ser um equivalente das casas com pátio dos sítios clássicos gregos
e romanos. No outro extremo da escala estão as pequenas casas de madeira, reagrupadas
ao longo da rua principal, ou das vias de vários sítios sem saída [nos maiores oppida, como
Manching]. Estas são geralmente associadas a uma atividade artesanal e parecem moradias
de uma classe artesanal especializada na produção de objetos metálicos, tecidos e outras
mercadorias". Em alguns oppida, como Manching, os artesãos podem ter se dividido segundo
suas várias especialidades, formando "sub-zonas" (Collis 1989: 22-3).
4.5.2. Villeneuve-Saint-Germain
No Vale do Aisne, o sítio mais antigo é Villeneuve-Saint-Germain, com cerca de 30 ha
e pouco defendido. Foi substituído pelo oppidum elevado de Pommiers que, por sua vez, foi
substituído pela cidade romana em Soissons. Extensivamente escavado – e o mais bem
documentado – é um assentamento planejado, densamente ocupado, centro da tribo dos
suessiões. A fotografia aérea e as escavações demonstraram que seu interior estava dividido
em quatro quadrantes de tamanhos diferentes por valas retilíneas, de centenas de metros
cada uma, que se cruzavam em ângulo reto – e se interrompiam onde convergiam – e com
uma estrutura maciça de madeira que as cobria (figura 7).
Segundo Collis (1996: 165) essa divisão era, em parte, funcional: um dos quadrantes
possuía muros de paliçadas, ou com moradias de alto status ou com propriedades agrícolas;
outra área parece ter sido industrial.
Para Fichtl (2005: 91-4), essa estrutura do oppidum de Villeneuve-Saint-Germain é
das mais originais (ou seja, única). Descreve as valas – cujos traçados foram determinados
na fundação do oppidum e mantidos durante toda a vida do sítio – como possuindo 1,4m de
profundidade65 (originalmente), com uma largura média de 2m. "São ladeadas por quatro
fileiras de mourões, duas se situando na borda da vala, do lado interno, e as outras duas a
2m de cada lado das fileiras centrais. Esta disposição indica a presença de uma cobertura
disposta sobre um plano de três naves, sendo a central correspondente ao fosso em si"
(figura 8).
63. Torchis, em francês, semelhante à taipa.
64. Solins, no original.
65. Que, para ele, são "de pouca profundidade" (p. 92).
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Figura 7. Esquema da área do oppidum de Villeneuve-Saint-Germain.

Figura 8. Proposta de reconstituição das valas cobertas de Villeneuve-Saint-Germain.
Muito se especulou sobre a questão da função que poderia ter esse arranjo. Um dos
elementos invocados é a distribuição densa, na proximidade imediata das valas, de vestígios
provenientes de diversos ateliês. A hipótese que decorre deles é a de uma "galeria comercial",
ligada às atividades artesanais circundantes. Esta interpretação, porém, vai de encontro ao
tamanho da estrutura. Descobriu-se que as valas estendem-se por mais de 500 metros na direção
leste-oeste e de 300 metros norte-sul. É necessário, então, pensar que estamos diante de um
66
vasto centro comercial que ocupava totalmente o oppidum. Christian Peyre as interpreta como

66. Fichtl não indica a obra de Peyre.
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uma estrutura relacionada ao voto; as rodelas encontradas em grande quantidade nas
proximidades e no interior da trincheira serviriam de fichas de voto (op. cit.: 92-4).

"Sem poder dar uma interpretação definitiva a essa construção que é, até agora, única
no conjunto dos oppida celtas, é importante destacar alguns elementos". É uma construção
monumental cujo comprimento leva a interpretá-la como pública. Uma de suas funções deve
ter sido dividir a zona de habitação em diferentes setores, mas como todos não foram ainda
escavados, não se sabe se correspondem a zonas de atividades especializadas ou se tinham
uma outra função (Fichtll 2005: 94).
4.5.3. Outros sítios celtas
Pommiers também parece ter tido divisão interna. E o oppidum de Guignicourt
possui uma disposição planejada em padrão retilíneo, com grande variedade de tamanhos de
casas e cercados; com exceção de dois edifícios (provavelmente de um período diferente),
apresenta uma disposição unitária, e de curta duração.
O sítio do oppidum que precedeu a cidade romana de Vesontio (atual Besançon) era
ocupado mesmo antes da fundação do próprio oppidum (este nas duas últimas décadas do
século II a.C.). Mas o oppidum parece ter surgido subitamente e substituiu praticamente toda
a ocupação anterior. "Desde essa fase inicial, são atestadas construções públicas", a mais
antiga sendo o muro de contenção da margem do rio (e, provavelmente, o seu porto). "A
realização de uma tal infraestrutura representa um investimento coletivo importante, tradução
de uma decisão política. Nesse sentido, trata-se do mais antigo vestígio 'urbano' de
Vesontio". A muralha (murus gallicus), que se sobrepôs ao muro, é dos anos 80 a.C., e
cercava todo o oppidum, mas seu papel "era mais ostensivo que realmente defensivo",
símbolo do poder da civitas celta ("De Vesontio à Besançon" 2006: 42). O autor afirma
também a existência de uma organização funcional em setores, um deles dedicado às
atividades artesanais (p. 43).
No estudo dos oppida dos bóios, dos séculos II e I a.C., na região da Boêmia e da
Morávia – Závist, Hrazany, Stradonice, Nevězice, Trísov, České Lhotice e Staré Hradisko –
Kruta (2006: 62-67) levantou informações sobre a ocupação dos seus espaços internos. O
espaço interno dos oppida dos bóios "era dividido por vias calçadas com pedras em ilhas
onde se erguiam construções de madeira e outros materiais perecíveis: casas com suas
dependências, ateliês e lojas, mas igualmente edifícios de culto ou de uso comunitário".
Portanto, havia edifícios que se poderia denominar de públicos nesses oppida, além das
muralhas, a "obra coletiva" mais evidente nos oppida do La Tène final; mas suas funções são
desconhecidas. Kruta continua: "as atividades artesanais parecem concentrar-se nas
proximidades das portas. A repartição do espaço interno segue os princípios reconhecidos
nos outros oppida: áreas artesanais, residenciais e de vocação religiosa. Estas últimas se
situavam no centro ou no ponto mais elevado do espaço interno" (op. cit.: 64).
Mas os bóios, no século II a.C., estavam reocupando essa região centro-européia, de
onde haviam sido expulsos no século V a.C. (se instalando na Itália e sofrendo nova
expulsão, dessa vez por Roma, em 191 a.C.). Então, será que algumas das características
de seus oppida podiam ter "inspiração" romana, como as ruas calçadas? Kruta também
constata a prática da escrita em tabuinhas de cera e caixas com selo, "que garantiam a
confidencialidade das mensagens" (ibidem) (uma prática mediterrânea) e instrumentos
médicos helenísticos em meio a todo um aparato tipicamente celta, de ornamentos e armas.
Entre os importados, há objetos oriundos desde o Báltico (âmbar, importado como matériaprima, que era trabalhado e comercializado no oppidum de Staré Hradisko) até da Itália.
Alzbeta Danielisová, no seu artigo sobre o oppidum de České Lhotice (2006: 68-75),
escreve que os pesquisadores constataram a existência de dois tipos de distribuição dos
ateliês artesanais celtas, sendo um deles nas proximidades das portas dos oppida67. Ainda
67. Outro local de concentração de ateliês artesanais é ao longo da via principal do oppidum.
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segundo a autora, "os traços mais ricos do habitat se concentram na parte oeste da área
fortificada, ao sul da acrópole e próxima à via [pavimentada com pedras] que ligava a porta
principal do oppidum ao vau do rio, no lado norte. É aqui que se concentrava a ocupação
contínua revelada pelas escavações. Encontraram-se aí abundantes testemunhos de atividades artesanais, notadamente as de ferreiros e fundidores, característicos dos sítios de
oppida. Os ateliês situavam-se, como em outros sítios análogos, ao longo da via principal e
podiam se aproveitar assim do contato direto com o tráfego" (op. cit.: 72).
Ou seja, havia uma concentração setorial dos ateliês artesanais nos oppida, que
podiam ser de dois tipos: "alongados", isto é, distribuídos ao longo da via (ou vias) principal
de circulação; e/ou próximos à porta (ou portas) do assentamento.
4.6. Desaparecimento
Os oppida não "desapareceram" simplesmente. Pelo menos, não todos. Logo após a
conquista romana da Gália eles, na verdade, continuaram não apenas a existir, como muitos
inclusive cresceram e outros foram fundados. Seu real declínio só aconteceu a partir das
reformas administrativas de Augusto. As bases da reorganização administrativa da Gália,
nova província romana, são elaboradas em 27 a.C., mas somente entre 16 e 13 a.C. são
realmente implementadas. Augusto define, nesta ocasião, os novos quadros políticos,
administrativos, judiciais e fiscais provinciais. Também reorganiza o funcionamento administrativo interno de cada civitas baseando-se na hierarquia dos sítios: cada uma delas possuía
agora uma única capital (chef-lieu), seja ela um antigo oppidum (como Besançon e Metz), ou
uma nova cidade (como Autun), que centraliza toda a base da organização romana.
Com isso, as transformações que os oppida sofreram para tornarem-se cidades galoromanas podiam ser de três tipos principais:
1. O oppidum permaneceu no mesmo sítio, como Langres, Metz e Besançon,
comprovado arqueologicamente; e Paris, Orléans e Bourges, segundo os textos.
2. Um habitat romano sucedeu a povoação celta, mas sem que tenha adquirido uma
posição de "capital" regional (chef-lieu de cité). Estes sítios urbanos são principalmente
aglomerações secundárias, de tamanho e importância variável, como Alésia, Saint Marcel
(Argentomagus), Vertault e Titelberg.
3. O caso mais freqüente: o abandono do oppidum em benefício de uma cidade
(ville) galo-romana situada geralmente na planície. "Quanto ao oppidum, pode ter sobrevivido
como uma statio68 (como na garganta de Saverne), um santuário (como em Martberg) ou
mais simplesmente na forma de uma feira anual (Mont-Beuvray)" (Fichtl 2005: 181-90).
O principal motivo geralmente invocado para o desaparecimento dos oppida é de
ordem topográfica. Embora, na maior parte, os oppida estivessem integrados aos grandes
eixos comerciais, no contexto micro-regional nem sempre ocupavam a melhor posição. Sua
colocação elevada os afastava das vias comerciais. As cidades galo-romanas eram estabelecidas, por sua vez, nas planícies, ao longo das estradas. "Inclusive, se analisamos o caso
dos oppida que se tornaram capitais de civitas69, percebe-se que tais sítios são sempre de
planície ou de vale e já ocupavam a melhor situação no nível micro-regional. Além disso, os
sítios abertos situados nas planícies resistem melhor à nova organização" (Fichtl 2005: 197).
Outra razão evocada por Fichtl é "a vontade política de uma parte da classe dirigente
[gaulesa] de integrar-se ao esquema romano e edificar, assim, novos centros com o aparato
monumental que lhes é apropriado. (…) A situação dos oppida sem dúvida não era das mais
favoráveis para a edificação de edifícios monumentais, como teatros e templos com pórticos,
que simbolizam o poder das novas elites" (op. cit.: 197-8).

68. Statio, posto militar ou guarnição.
69. "des oppida qui sont devenus chefs-lieux de cité", no original.
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Figura 9. Mapa dos oppida que continuaram na época galo-romana na forma de uma
cidade (ville) galo-romana ou de uma povoação de certa importância.

4.7. O trabalho de Anne Colin
Segundo a arqueóloga francesa Anne Colin – na publicação de sua tese de doutorado
Chronologie des oppida de la Gaule non méditerranéenne. Contribution à l'étude des habitats
de la fin de l'âge du Fer, 1998 – os oppida surgiram na Alemanha além Reno no século II a.C.
(período La Tène C2); mas, na França, os oppida gauleses são da metade do século I a.C.
Além disso, na década de 1960 evidencia-se outra categoria de habitats – não fortificados,
mas importantes –, aldeias abertas que também ocupavam o mesmo grande nicho cronológico dos oppida, o final do período La Tène, e apresentavam um mobiliário tipologicamente
distinto. "Havia, então, dois grupos de sítios contemporâneos, cuja existência se explicaria
por uma diversificação sócio-econômica ou funcional? E se os dois grupos não eram contemporâneos, qual precedeu o outro e a que corresponderia esta modificação de modos de
habitat?", indaga Colin (p. 9-10).
Portanto, a autora aponta dois problemas que abordará pelo viés cronológico: a
existência de dois tipos de habitats numa mesma época e região; e o da diferença
cronológica entre os oppida gauleses com relação aos de outras regiões da Europa. Com
isso, pretende contribuir para o conhecimento das mutações que afetaram o fim da Idade do
Ferro no mundo celta.
Colin está ciente da existência de diversidades culturais, mesmo estudando apenas a
região da atual França, excluída a sua franja mediterrânea. Mas acredita existir nessa área
uma certa homogeneidade, uma identidade cultural comum: a da Gália no seio do mundo
celta. Tal identidade se manifesta, por exemplo, pela freqüência das muralhas construídas na
técnica do murus gallicus; pela presença de mercadorias importadas do mundo mediterrâneo,
especialmente ânforas, globalmente bem superior ao resto do mundo celta; pela categoria do
mobiliário encontrado, mais padronizado e mais amplamente difundido.
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Os vestígios das aldeias abertas são escassos: ausência ou raras estratigrafias
verticais; conservação de vestígios limitados às estruturas ocas ("structures en creux");
mobiliário geralmente na forma de detritos (de origem detrítica). Mesmo assim, é possível
semelhanças com os oppida: surgem no La Tène 3 de Déchelette (a partir do ano 100 a.C.);
há a presença de bens importados; traços de um importante artesanato metalúrgico e/ou
cerâmico; às vezes até mesmo estruturas de moradia idênticas.
Mas são contemporâneos? Em Manching, Breisach-Hochsletten, Bâle e Levroux, os
dois tipos de sítios são encontrados próximos, mas não são contemporâneos: "o surgimento
dos habitats abertos precedem o dos oppida" (p. 15). Os arqueólogos alemães do além-Reno
também consideram que o desenvolvimento dessas aldeias é anterior à Guerra da Gália. Mas
para os numismatas não há nenhuma indicação de uma datação anterior à conquista.
As aldeias abertas possuem várias características idênticas às dos oppida; se, segundo as
evidências arqueológicas, as primeiras precedem os segundos, têm-se uma das chaves que
permitem perceber este processo de urbanização e, assim, compreender como se deu a
organização sócio-econômica e política das cidades (ibidem).

Definição de oppidum
O primeiro modelo de oppidum celta – povoação do fim da Idade do Ferro, provida de
quarteirões de habitação e de trabalho, de estruturas comerciais e religiosas – fundamentou-se nas
escavações de Bibracte. Por extensão, o termo oppidum foi aplicado em seguida a todo o sítio
fortificado da Idade do Ferro possuindo um habitat permanente e organizado, e que praticava
contatos comerciais de longa distância. É dessa forma que se encontram agrupados, sob um mesmo
nome genérico, Bibracte, o pequeno sítio fortificado languedociano de Nages (Gard), ou a "cidadela"
de Mont-Lassois próxima de Vix (Côte-d'Or). Mas o que eles verdadeiramente têm em comum? Eles
não se assemelham nem por sua morfologia (superfície, recinto cercado, arquitetura), nem pela sua
cultura material, nem pela sua cronologia: Bibracte caracteriza o fim da II Idade do Ferro; MontLassois, o fim da I Idade do Ferro; e em Nages, como na maior parte dos outros assentamentos
proto-históricos meridionais, os contatos com as civilizações do litoral mediterrâneo têm um papel
crucial na constituição dos aspectos culturais, sem qualquer semelhança quantitativa com o papel
que tais contatos possam ter desempenhado na Gália interior (op. cit.: 16).

Então, o melhor é precisar o que se entende por oppidum: "uma forma de habitat
característico da Europa celta do final da Idade do Ferro, sem conjeturar sobre seus atributos
nem sobre sua natureza, que devem agora ser objeto de um exame mais profundo" (ibidem).
O oppidum gaulês no Bellum Gallicum
O Bellum Gallicum é a fonte escrita mais importante para a história da Gália
independente no século I a.C. "Infelizmente, os dados que nos fornece sobre os oppida são
freqüentemente imprecisos e difíceis de decifrar". Apesar de César citar expressamente 29
oppida gauleses, não descreve nenhum precisamente. Em apenas um caso ele julga
necessário precisar o que os próprios habitantes – os bretões – entendem pelo termo; são
simples locais de refúgio fortificados (B.G. V, 21). Dai, supõe-se que, regra geral, os oppida
não são habitats permanentes.
Ao longo dos relatos de César extraem-se algumas informações. Os oppida são
fortificados por uma muralha de arquitetura elaborada (VII, 23). O espaço é organizado em
ruas, praças de mercado, casas (VIII, 28; Avaricum: VII, 11). São locais de comércio e de
reabastecimento: os mercadores romanos se instalam aí, as legiões romanas encontram trigo
e víveres, algumas vezes até mesmo passam o inverno (Genabum: VII, 3; Avaricum: VII, 32;
Bibracte e Cabillonum: VII, 90 etc.). Alguns oppida se destacam pelo tamanho e poder,
abrigam uma importante população e têm papel político de primeiro plano: Bibracte (I, 23; VII,
55, 63), Avaricum (VII, 13, 15).
Mas também há muitas lacunas nas informações. "Se os oppida tinham, sem
nenhuma dúvida, um lugar importante na hierarquia territorial das cidades gaulesas, esta
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hierarquia sugerida pelo texto de César permanece muito imprecisa70. O uso da palavra latina
urbs, com ou no lugar da palavra oppidum (Gergovia: II, 36; Alésia: VII, 68) poderia significar
que alguns se distinguem por características 'urbanas', mas nem as formas nem as
modalidades desta suposta urbanização são expostas" (ibidem).
César, então, fornece uma imagem dos oppida gauleses muito parcial e geral. O
termo é utilizado indiferentemente para designar sítios importantes, como Bibracte, ou mais
modestos, inclusive abrigos temporários. Esta diversidade reflete certamente a das situações
políticas na Gália, como também, até certo ponto, os interesses do general romano quanto ao
que e como relatar a sua campanha na Gália.
O oppidum a partir dos dados arqueológicos
Os alemães foram os primeiros a propor uma definição de oppidum, baseada nas
características topográficas e morfológicas: "tamanho importante (várias centenas de
hectares), muralha com traçado contínuo interrompido por portas com bastiões"71. O espaço
interior é organizado e com funções de produção artesanal variada e em série, comércio de
longa distância e função religiosa (op. cit.: 16-7).
Mas, na prática, os pesquisadores acabam utilizando apenas dois ou três dos
critérios, em função das possibilidades oferecidas pelo sítio. Isso acontece não apenas por
causa da falta de trabalhos de escavação mais extensos, como também porque os
parâmetros baseiam-se nos grandes sítios da Alemanha e da Europa Central, pouco
numerosos fora dessas duas áreas.
Além disso, não há um verdadeiro consenso sobre os termos precisos dos critérios
aceitos. Por exemplo, a superfície do oppidum é considerada um critério determinante, mas o
tamanho mínimo varia entre os pesquisadores, entre 10 até 50 ha. Isto é reflexo da grande
variedade de tamanhos das superfícies: 200 ha para Bibracte, 380 ha para Manching e cerca
de 1.500 ha para Heidengraben (Alemanha); mas apenas 5 ha para Bâle (Suíça) e 20 ha
para Levroux (Indre, França). "Na França, a metade dos sítios fortificados de todo o La Tène
final não atingem nem mesmo 20 ha (Buchsenschutz 198472)" (op. cit.: 17).
Do ponto de vista dos critérios físicos, não há uma categoria homogênea de sítios. Os
traços arqueológicos que atestam a vocação não exclusivamente agrícola do sítio
(cunhagem, artesanato variado, especialmente metalurgia, presença de bens importados do
Mediterrâneo), e mesmo a organização mais ou menos estruturada do espaço, não são
específicos dos oppida, pois também aparecem nas aldeias abertas. "O que distingue essas
categorias de habitats é, então, a presença de uma fortificação. (…) Os critérios físicos e
funcionais tradicionalmente aventados não dão conta de uma maneira exclusiva e satisfatória
do conjunto de oppida, provavelmente por causa da diversidade de situações locais ou da
existência de discrepâncias cronológicas, ou por outras razões que ainda nos escapam.
Qualquer que seja a razão, o campo de estudo não pode ser definido por essas
considerações tipológicas: ele concerne, de fato, ao conjunto de sítios de habitat atribuídos
ao La Tène final" (ibidem).

70. Nota 18, de Colin: "A aparição freqüente dos três elementos, oppidum, vicus e aedificum (mencionado pela
primeira vez no livro V, 2) poderia implicar que há uma hierarquia do habitat organizada ao redor de cidades
(oppidum), aldeias (vicus) e fazendas (aedificium). O estudo de O. Buchsenschutz e I. Ralston mostrou que, na
verdade, a co-ocorrência dessas palavras com outras, sempre as mesmas, incendera, agros, pabulum, surge de
uma fórmula já pronta, e não se poderia então se fundamentar nestas expressões para descrever os modos de
organização do território na Gália" (Buchsenschutz e Ralston, 1985: "En relisant la Guerre des Gaules". In:
DUVAL, Gómez de Soto 1986, p. 383-387).
71. W. Dehn, citado por Colin 1998: 16.
72. Structures d'habitat et fortifications de l'âge du Fer en France septentrionale. Paris, Soc. préhist. franç., 1984
(Mémoires de la Soc. préhist. franç.; 18).

57

Para Colin existe, sim, uma homogeneidade na Gália no período em questão, mas
esta é quanto à existência de "Estados", não com relação às proto-cidades. Não se pode
dizer que são cidades no sentido das cidades antigas, mas sim como um habitat pré-urbano.
Proposta de classificação dos oppida
Como não há uma definição satisfatória para os oppida gauleses do período La Tène
final, Colin propõe uma definição cronológica como a única capaz de dar conta da variedade
existente, como única forma de classificá-los.
A periodização proposta é de uma datação absoluta, baseada em métodos
estatísticos utilizando o conjunto de determinados tipos de mobiliário que são encontrados
nos diferentes sítios: vários tipos de ânforas; outras cerâmicas importadas; cerâmica local;
vários tipos de fíbulas e outros acessórios de metal; os vidros e os linhitos; e as moedas.
Através de suas análises, estabelece cinco grandes conjuntos de contextos que caracterizam, então, cinco fases cronológicas onde circulam esses mobiliários.
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Cronologia relativa e absoluta das fases (Colin 1998: 97; com redução)
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Fase 1 - do século II a.C. à metade do mesmo, que corresponde ao período La
Tène D1a (da cronologia elaborada por Miron 199273).
Fase 2 - cerca de antes do final de século II a.C. até antes do século I a.C., que
corresponde ao La Tène D1b de Miron (ibidem).
Fase 3 - início do século I a.C. até cerca de 50 a.C., o La Tène D2a (ibidem).
Fase 4 - cerca de 50 a.C. a cerca de 20 a.C., o La Tène D2b (ibidem).
Fase 5 - dividida em dois momentos: o primeiro indo de c. 20 a.C. até pouco antes
do ano 1; e o segundo entra pelo século I d.C. Correspondem ao período Galo-romano
precoce de Haffner74.
À fase 1 correspondem quase essencialmente sítios abertos, confirmando que as
características do La Tène final aparecem nos habitats não fortificados. São notavelmente
mais numerosos a sul do Loire e no centro-leste que no norte da Gália. Na fase 2 surgem os
primeiros oppida, assim como novas aldeias abertas. As fases 3 e 4 representam o apogeu
do fenômeno, embora um certo número de aldeias abertas desapareçam. E, a partir da fase
5, a rede dos oppida começa a se desagregar. A Gália se distingue, assim, um pouco do
resto do mundo celta pelo surgimento tardio dos oppida – com exceção de alguns casos que
podem remontar à fase 1, a imensa maioria dos oppida na Gália não aparecem antes da fase
2, que compreende o fim do século II a.C. e início do século I a.C. –; pela sua longevidade; e
pela importância dessas aldeias abertas na rede de habitats das zonas mais "urbanizadas".
O estudo de Colin também propicia uma análise exaustiva dos materiais pesquisados,
gerando um excelente quadro da economia gaulesa. Todas as cinco fases são representadas
no centro e no centro-leste da Gália e, em certa medida, também no sudoeste. São encontradas nestas áreas tanto grandes aldeias abertas com vocação artesanal e comercial quanto
sítios fortificados. Esta vasta zona é caracterizada por um alinhamento progressivo das
moedas de prata com o padrão do denário romano, que começa a circular bem antes da
conquista da Gália. A área recebia produtos importados variados e numerosos, ao menos
desde o início da fase 2. Segundo Colin, é também nesta zona que César descreve a
organização administrativa e as instituições políticas mais desenvolvidas.
Em contraste com essa imagem de território ampla e precocemente voltado para a
Bacia do Mediterrâneo, a Gália Belga ocidental e, sobretudo, o oeste da Gália caracterizamse pela quase ausência de grandes aldeias abertas, pelo menos até a fase 3, uma existência
efêmera dos oppida, a raridade de cerâmicas importadas, cujo surgimento é, aliás, tardio, e
uma fabricação de moedas baseada no padrão do stater grego, ao menos até a conquista
(op. cit.: 119-20).
A evolução dos habitats não é, portanto, nem sincrônica nem homogênea de um ponto a
outro da Gália, e a grande diversidade de situações testemunha graus de desenvolvimento
econômico e político diferentes (Colin 1998: 187).

Ainda que se encontrem traços de produção artesanal variada e de importação em
grande quantidade tanto nos oppida quanto nas aldeias abertas, a criação dos oppida não
pode ser considerada como uma simples extensão da das aldeias abertas. "A função defensiva não é nem mesmo o móbil essencial. Eles são, na realidade, o produto de um sistema
político e econômico centralizado cuja origem está ligada à constituição de cidades, e no qual
eles desempenham o papel de local central onde se exercem certas funções urbanas; este
papel se encarna sob uma forma tradicional, a de um habitat fortificado (geralmente), de
posição elevada, expressão privilegiada do poder do grupo social para as populações protohistóricas" (ibidem).
73. "Grafunde der Mittel-und Spätlatenzeit im Kreis Bernkastel-Wittlich". Trierer Zeitschrift, 55, 1992, p. 129-191.
74. Dois artigos de A. Haffner: o primeiro in: MAHR, G. – "Die Jüngere Laténekultur des Trierer Landes", Germania, 47,
1969, p. 29-242; e o segundo é "Zum Ende der Latènezeit in Mittelrheingebiet unter besonderer Berücksichtigung der
Trierer Landes". Archäologisches Korrespondenzblatt, 4, 1974, p. 59-72. A periodização de Haffner não aparece no
quadro cronológico no presente trabalho, mas seu período galo-romano inicia-se após 20 a.C.
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Mas a origem dessas transformações sócio-econômicas ainda é obscura. Supõe-se
um contexto de crescimento econômico onde o aumento da produção agrícola permitiu o
desenvolvimento do artesanato e do comércio. Já os contatos com o mundo mediterrâneo
têm um papel complexo nesta mutação: "a penetração na Gália, durante a fase 1, de
mercadorias e de numerários mediterrâneos (óbolos marselheses) não coincide com um
movimento geral de criação dos oppida, movimento já bem engajado no resto do mundo
celta; todavia, a abertura precoce ao mundo mediterrâneo pode ter influenciado, em certas
regiões (o centro e o centro-leste, o sudeste), as modalidades do processo de urbanização
favorecendo o desenvolvimento dos habitats não fortificados. A análise regional deste
processo mostra, em todo o caso, que ele toma caminhos diversos e progride em ritmos
diferentes segundo os territórios" (ibidem).
E Colin conclui afirmando que a conquista da Gália não se opôs ao desenvolvimento
dos oppida. Pelo contrário, a maior parte deles, na segunda metade do século I a.C.,
prosperou.
A maior parte dos oppida permaneceu habitada, durante a fase 3, e um certo número se
desenvolveu nas civitates onde já existia este tipo de sítio. A primeira conseqüência da conquista
romana é, então, a manutenção e mesmo a multiplicação dos oppida. Isto poderia surpreender –
eles foram, afinal, o principal instrumento da resistência gaulesa diante dos conquistadores –, se não
tivéssemos demonstrado o lugar vital dessas povoações no tecido econômico e político das civitates.
A nova administração não tinha nenhum interesse em minar os próprios fundamentos de sua
influência: controlar os oppida, peça-chave fundamental dos Estados mais elaborados, era controlar
todos os aspectos da vida econômica e política das civitates (op. cit.: 120).

Somente no último quarto do século I a.C., que coincide com a reforma administrativa
imperial, com a criação das primeiras cidades e a construção das primeiras estradas romanas, é que o equilíbrio começa a se romper. Enquanto um grande número de oppida desaparece no final da fase 5, "sem dúvida vítimas, em grande parte, de seu distanciamento das vias
de comunicação, os sítios abertos de planície se perpetuam, quase todos, à época galoromana, com algumas vezes um ligeiro deslocamento da ocupação" (op. cit.: 121).
A segunda causa do declínio é, sem dúvida, a reorganização administrativa empreendida
por Augusto, provavelmente entre 16 e 13 a.C. Raras são, de fato, as capitais de civitates que
75
sucedem um oppidum (Goudineau 1980: 95 ); quando este é o caso, o sítio é sempre de planície ou
de vale (Orléans, Bourges, Besançon, Metz, Paris…). Os critérios topográficos tiveram, então, um
forte papel, mas certas escolhas, como ressalta C. Goudineau, só podem ser explicadas pela
vontade de fazer algo novo (op. cit.: 98); mesmo entre os sítios abertos das fases precedentes,
poucos foram transformados em capitais (Feurs).
Quaisquer que tenham sido as razões que determinaram a escolha desses sítios, eles
constituíram um poderoso pólo de atração. Sem romper totalmente com as fases precedentes, a fase
5 constitui a primeira verdadeira etapa da época galo-romana (ibidem).

Colin também afirma que a reorganização augustana não fez desaparecer as
diferenças regionais que havia no La Tène final. "A reorganização augustana fossilizou nas
estruturas administrativas novas uma situação antiga, que opunha grandes áreas já
centralizadas e urbanizadas [a Oriente] a outras fragmentadas em pequenas unidades [região
a ocidente da linha formada por Bordeaux-Poitiers-Chartres-Paris-Reims, grosso modo]". Mas
essas diferenças de desenvolvimento não se perpetuam, especialmente pela presença do
Exército na Gália Belga, que trouxe cerâmica importada para a região além de estimular a
produção local. "Entre as pesadas heranças da Proto-História e o dinamismo induzido por
esses acontecimentos político-militares, um novo equilíbrio se elabora, que desloca em
direção nordeste uma parte das forças vitais da Gália" (ibidem).

75. Anne Colin não fornece a obra de Goudineau, mas pelas informações a autora refere-se a Christian
GOUDINEAU et alii, "Le réseau urbain". In: DUBY, G. (dir.), La ville antique des origines au IXe siècle. Paris:
Seuil, 1980 (Histoire de la France urbaine; I), p. 71-137.
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4.8. Oppida fora da Gália
Boêmia
Os oppida da Boêmia possuem, normalmente, grandes dimensões, com 180 ha ou
mais (como Závist), e os mais antigos sítios da Europa temperada são geralmente tchecos
(início do século II a.C.): Závist (o mais antigo), Stradonice, Hrazany, Staré Hradisko (é
possível detectar uma seqüência). Encontravam-se distribuídos ao longo das rotas comerciais, mas não possuem uma aparência unitária.
Apesar de uma ou duas possibilidades, nenhum oppidum foi definitivamente identificado no norte da Boêmia.
Seu tamanho, a complexidade e elaboração de suas defesas demonstram que Závist
é um sítio-chave, controlando o centro geográfico da Boêmia. Este oppidum do La Tène C2 é
uma nova fundação depois de dois séculos de abandono do sítio.
Alemanha e Alpes
Ocorrem oppida do platô suíço, no sul, ao Mittelgebirge alemão, no norte, mas não há
um padrão coerente quanto às suas cronologias, construções, distribuições, densidade de
ocupação ou tamanho.
Manching (na Baviera) é o sítio mais bem escavado e, portanto, o mais conhecido.
Mas é visto por Collis principalmente como uma exceção na região, pois suas características
– assentamento aberto à margem do rio, defesas do tipo murus gallicus – o assemelham aos
sítios do Ocidente europeu. Sua ocupação teve início c. 300 a.C. e demonstra uma grande
longevidade (a maioria dos sítios era ocupada por apenas uma ou duas gerações, no
máximo): permaneceu habitado por cerca de 75 anos depois da construção de suas defesas.
Era densamente ocupado e a área defendida possuía cerca de 350 ha. Foi destruído ou
abandonado por volta da metade do século I a.C. (uma geração ou mais antes da conquista
romana) (Collis 1996: 162-3).
Mittelgebirge é uma região formada por vários sítios, ocupados no Hallstatt D e La
Tène A, e que foram reocupados e re-fortificados. Alguns, como Staffelberg, eram apenas
esporadicamente ocupados.
Os sítios da Alemanha e do Alpes também não apresentam uma coerência quanto ao
seu abandono. Nenhum se tornou uma cidade romana e a maioria foi abandonada uma ou
duas gerações antes da conquista. Mas alguns sobreviveram até o tempo de Augusto (como
Thus, na Boêmia) (op. cit.: 163).
Gália mediterrânea
O litoral mediterrâneo possui uma história muito diferente da do norte gaulês. Já com
influência do mundo clássico (gregos, fenícios e etruscos) no século VII a.C., o processo de
contato foi acelerado pela fundação de colônias gregas, como Massália (600 a.C.).
Do século V a.C. em diante, há um padrão de assentamentos centralizados, com
comércio e indústria centrados nesses sítios. Vários deles continuaram sendo ocupados
depois da conquista romana, em 125-123 a.C., "e seu sistema urbano rapidamente adaptouse ao sistema romano" (ibidem).
Inglaterra
Os oppida no leste da Inglaterra não são defensivos e se encontram em locais planos.
Na Inglaterra ocidental, ainda predominavam os hillforts, locais claramente defensivos mas
que também podem ter exercido um papel centralizador, pois possuíam estruturas para o
armazenamento de grãos e uma população permanente; mas havia pouca atividade artesanal, que é, na verdade, encontrada em assentamentos agrícolas e aldeias de menor
importância. "Não há provas de que os habitantes das fortificações fossem mais ricos do que
aqueles das fazendas circundantes; na verdade parece verdadeiro o contrário" (op. cit.: 23).

61

5. Conclusão
Se as sociedades gaulesas sofreram um processo interno oriundo da interação entre
seus diferentes "Estados", talvez estivessem caminhando para a formação de um Estado
maior, até mesmo um império. Déchelette criou a expressão "civilização dos oppida"; a noção
de "civilização celta" não é estranha na literatura, ou não haveria tantas obras intituladas Os
celtas, A civilização celta e suas variantes. E os oppida não teriam surgido em um período
determinado e se difundido por uma área tão grande, nem o seu estilo artístico. Além disso,
havia um sistema de alianças entre os diferentes "Estados", inclusive através de laços de
matrimônio. E essa interação pode ter sido também uma das razões para o surgimento dos
oppida.
Se levarmos em conta que os oppida gauleses continuaram em expansão logo após a
conquista da Gália, só entrando em declínio com a reforma administrativa imperial, temos
mais uma prova de que era um processo que talvez ainda tivesse muito a evoluir.
Mas qualquer que pudesse ter sido o resultado desse processo, o "desenvolvimento
natural" das mudanças que ocorriam nos "Estados" gauleses, um fator externo entrou na
equação, de maneira extremamente poderosa e de forma determinante, interrompendo
definitivamente o processo de interações entre os "Estados" gauleses paritários: o Império
Romano, com seu sistema político, administrativo, judicial e econômico, e com seu Exército.
Mas essa "interrupção" também foi um novo início, o início da "civilização" galo-romana.
Uma das mudanças trazidas pelos romanos foi a passagem de uma sociedade "protourbana" para uma "urbana", nos moldes do conquistador, é claro. Isto não significa que todos
os elementos autóctones desaparecem; alguns (ou vários) realmente desapareceram; outros
sofreram modificações; e outros, ainda, misturaram-se com os romanos, formando novos
elementos. No próximo capítulo, a manutenção e transformação das características celtas
serão mais bem discutidas. O que não se pode esquecer é que os oppida são de difícil
classificação e definição, e não eram homogêneos nem regionalmente nem cronologicamente.
Para Collis (1989 e 1996), Kruta & Goudineau (1980) e Fichtl (2005), os oppida são
cidades, mais especificamente as primeiras cidades da Europa não mediterrânea. Mas não
são nem polis nem urbs. Por que não?
O oppidum, em essência, era um agregado de suas unidades componentes, seu
plano formal sendo virtualmente limitado ao planejamento de sua muralha, da rua principal
(ou ruas principais, no caso dos oppida maiores) e de um certo zoneamento de seus
quarteirões (artesãos, elite etc.); a mesma escassez de planejamento que J. B. Ward-Perkins
(1974: 7) diz existir para as cidades egípcias e do Oriente Próximo.
É grego, e romano posteriormente, o planejamento "racional" e formal das cidades,
onde seus diferentes edifícios e monumentos tinham um lugar apropriado dentro de uma
malha urbana previamente determinada.
Além disso, para os romanos, a cidade era a unidade natural da administração local, o
lugar concreto do contato entre governantes e governados, especialmente no Império.
Então, se os oppida podem ser entendidos como cidades, elas não são cidades
romanas, não são urbs, pois não apresentam as características físicas e institucionais
necessárias e indispensáveis ao sistema romano. E por isso precisavam sofrer alterações,
quando possível, ou ser substituídas. O mais seguro é denominá-las "proto-cidades",
exatamente pela falta de um planejamento formal.
Além disso, enquanto Roma e sua vida urbana existiam há séculos, os oppida, como
se viu, tinham uma vida bem mais curta, e geralmente eram uma inovação recente (apesar
de se assemelharem a fortificações celtas mais antigas, que haviam já sido abandonadas).
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Na parte final deste capítulo, cito as palavras de dois grandes historiadores franceses
que explicam como se pode entender os oppida no contexto gaulês (e francês), Christian
Goudineau e Venceslas Kruta (1980: 225):
Se existe, de fato, um contraste evidente entre os vestígios dos oppida gauleses e os das
cidades galo-romanas, é a aparente pobreza dos primeiros com relação às segundas. A razão
principal é evidentemente o emprego generalizado de materiais perecíveis (madeira, taipa etc.) nas
construções celtas, onde a pedra era empregada muito raramente nos alicerces destinados a isolar
do solo os edifícios. Nada autoriza, entretanto, a imaginar um oppidum como uma aglomeração de
choças cercada por uma muralha imponente mas grosseira.
Descrevendo a tomada de Avaricum (Bourges), "capital" dos bitúriges, onde se
encontravam então reunidas, segundo ele, perto de 40.000 pessoas, César evoca a existência de
um fórum e talvez praças. Seria isto o sinal de que não existia discordância notável entre a idéia que
um romano podia fazer para si mesmo de uma cidade e o aspecto de um grande oppidum celta?
O fato de que a arquitetura celta fosse quase exclusivamente de madeira é completamente
compreensível: abundante, fácil de transportar, de cortar e de unir, este material possui também
propriedades de isolante térmico superiores às da pedra, qualidade apreciável em uma região com
clima relativamente rude. A reconstituição de edifícios de madeira é, porém, quase inteiramente
especulativa, pois os indícios reconhecidos no solo são geralmente insuficientes para julgar a
importância das superestruturas, em particular a sua elevação. Assim, certas áreas da Europa ainda
conservam numerosas casas, edifícios utilitários e igrejas de madeira a partir dos quais poderíamos
supor a grandeza e as qualidades estéticas se apenas dispuséssemos de seus traços arqueológicos.
Eis o que incita a uma grande prudência na interpretação dos magros vestígios atualmente
disponíveis e que leva a colocar em dúvida a veracidade de imagem misteriosa que se esboça
freqüentemente do oppidum celta: disposições seguindo um traçado que parece, nos casos
conhecidos, regular mas, ao mesmo tempo, adaptado à morfologia do sítio, os edifícios podendo ter,
ao menos algumas vezes, mais de um andar e possuir qualidades estéticas comparáveis às que
apresentam os objetos de arte mobiliária celta do mesmo período.
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CAPÍTULO II
ROMA: CIDADE REAL E CIDADE MODELO
The Rome of Augustus captivates.

(D. Favro, The Urban Image of Augustan Rome, 1996: 19)

Em uma situação histórica concreta, a imagem das cidades
representa um sistema coerente de comunicação visual que, por
sua presença constante, é capaz de influir inclusive sobre o
inconsciente da população de forma persistente.

(Zanker, Augusto y el poder de las imágines, 1992: 39)

Uma cidade não pode ser definida apenas por seu aspecto físico, mas também pelo
modo como as pessoas – os habitantes da própria cidade ou os que a visitam – a entendem
(Romano 1999: 43). Quanto mais importante, influente ou poderosa é uma cidade, mais se
escreverá sobre ela, numa tentativa de defini-la e, principalmente, entendê-la. É o caso de
Roma.
Os primeiros a tentarem defini-la não foram os romanos, mas os gregos. Já no século
IV a.C., estudiosos como Heráclito Pôntico levantavam a questão se Roma era uma polis
grega (Plutarco, Camillus 22). Segundo Dionísio de Halicarnasso (I, 29,2), outros estudiosos
gregos (que não identifica) especulavam se Roma seria uma polis etrusca. No século II a.C.,
com Roma ampliando visivelmente sua esfera de domínio além da Península e tornando-se
um Império, ainda mais se escreveu sobre ela. Momigliano afirma que, ainda hoje, essas
questões sobre o tipo de polis que seria Roma são significativas. "Porém, agora estamos
mais cientes de uma das dificuldades inerentes na oposição [de Roma como uma cidade
grega ou como uma cidade etrusca]: os próprios etruscos desenvolveram suas cidades tendo
em vista os modelos gregos" (1984: 379).
Então, elementos gregos e etruscos estão presentes em Roma. Inclusive, Momigliano
considera a existência de influências fenícias, uma vez que os etruscos mantinham laços, ao
menos comerciais, com esses povos desde pelo menos o século VIII a.C. (op. cit.: 380). Mas
Momigliano acredita que a interpretação de Roma arcaica como cidade-estado, etrusca ou
grega, deve ser considerada com extremo cuidado, por causa da falta de dados para o
período e das novas descobertas arqueológicas (op. cit.: 381).
A tradição historiográfica romana pode ter se desenvolvido a partir dos historiadores
gregos, mas os romanos também conheciam sua própria história – fosse ela mítica ou real, o
que, para eles, era a mesma coisa – e os elementos que escolhiam para relatá-la eram
tipicamente romanos. Embora com elementos gregos e etruscos, a sociedade romana – e
nela inclui-se sua política e sua cultura – buscou um caminho próprio. "A helenização política
e cultural, parcialmente derivada de contatos gregos diretos, parcialmente mediada pelos
etruscos, caminhou junto com uma dissociação auto-consciente tanto dos gregos como dos
etruscos. Apesar de alguns gregos estarem prontos a ver Roma como uma cidade grega, os
romanos optaram por Tróia. Se o estilo de vida, social, político e religioso, em Roma se
tornou diferente do das cidades etruscas, ele não poderia ser confundido com o estilo de
qualquer cidade grega que possamos conhecer" (op. cit.: 435-6). Roma era uma res publica;
nenhuma polis, em nenhum momento, teve um sistema político-social nem mesmo parecido.
Então, entender Roma como polis, grega ou etrusca, mesmo para o período arcaico, é, no
mínimo, arriscado.
Cada vez mais existe uma tendência de se buscar as especificidades históricas de
cada povo e região para entendê-los. A busca de modelos interpretativos, é claro, ainda
existe, mas eles não devem ser vistos como uma camisa de força que tolhe, ou simplifica
demais, a realidade histórica particular.
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Não se pretende, aqui, traçar em detalhes a história da cidade de Roma, mas apenas
situá-la no contexto histórico mais amplo e, principalmente, destacar as características
relevantes que possam ter sido importantes para a formação das colônias gaulesas, tanto
intelectual quanto fisicamente. A ênfase será no período de conquista e colonização da Gália
e nas estruturas físicas presentes nos fóruns. É um capítulo, como foi mencionado na
Apresentação, em grande parte descritivo. Roma, como modelo – seja físico ou intelectual –
precisa ser conhecida, especialmente a área central, onde se concentram os fóruns
Republicano e Imperiais. Para a descrição de seus monumentos – que não pretende ser
exaustiva, pois há imensa quantidade de obras que tem apenas este objetivo – serão
utilizados principalmente os Guias Arqueológicos de Roma de Filippo Coarelli (edições
italianas de 2003 e 1984, e a francesa de 1994) e de Amanda Claridge (Oxford, 1998), o
Dicionário Topográfico de Roma de Richardson Jr. (Londres, 1992) e a obra de Diane Favro
de 1996, The Urban Image of Augustan Rome (Cambridge). Ao mesmo tempo, será
apresentada a interpretação dessas características urbanas, com ênfase na obra de Paul
Zanker, O Poder das Imagens.
É preciso ter em mente, também, que este capítulo está estreitamente ligado ao
seguinte, o Capítulo III, onde se tratará do modelo de cidade colonial romana.

1. A cidade ideal na cultura tardo-republicana
Na literatura romana do Final da República, qual era a idéia de cidade?
Cícero, que para muitos estudiosos de Roma, é considerado "a fonte mais preciosa e
mais rica para o conhecimento da cultura do século I a.C.", considerava a cidade como o
espaço da política, política na sua acepção primária, "como transformação das relações
humanas selvagens e desordenadas para as civis e organizadas; o nascimento da cidade,
organismo político por definição, se identifica com o próprio início da civilização" (Romano
1999: 43).
No texto Pro Sestio (Cic., 91), "civitas e urbs aparecem claramente nessa passagem
como duas denominações diversas para um mesmo conceito: por um lado, a cidade
enquanto conjunto não casual de homens; por outro, a cidade como espaço fundamentado
na política" (op. cit.: 44). Portanto, cidade – seguindo também o que afirmava Tucídides (7.
77, 7)76 – não é formada pelas suas muralhas, casas etc., pelo tecido urbano, que só se
tornam elementos da cidade pela intervenção da política, vista como uma "associação de
homens" (Cic. Off. 2, 15). "Exatamente porque lugar da política enquanto atividade
civilizadora, as cidades, as grandes cidades como Roma (...) são preferíveis aos pequenos
povoados, assim como, homologamente, quem governa as cidades com a sua habilidade
política e com a sua autoridade deve ter privilégio, na escala dos valores expressos por
Cícero, sobre quem não tem nenhuma experiência na gestão dos negócios públicos. (...) A
cidade [no século I a.C.] é então um conceito político; os elementos que a compõem
materialmente, muralhas, habitações, templos, praças e outros espaços públicos são
claramente subordinados, em um tipo de hierarquia, à idéia principal" de homens
politicamente associados entre si, formando vínculos sociais e políticos (ibidem).
Mas a cidade, nos autores clássicos, também é "um espaço urbano definível
topograficamente e urbanisticamente, [a idéia] de uma cidade que, antes de tudo, só podia
ser (...) a cidade de Roma". Porém, essa idéia de Roma como cidade ideal formou-se "tarde,
e graças à passagem decisiva representada pela crise final da República e pela transição ao
principado" (op. cit.: 45).

76. "Segundo uma conhecida afirmação de Tucídides, contida no discurso de Nícia aos atenienses durante a
expedição na Sicília, 'a cidade consiste nos homens, não em muralhas ou navios vazios de homens' " (Romano
1999: 43).
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Para Varrão, a cidade é também o lugar da memória enquanto guardiã da tradição;
lugar da identidade, pois é onde se reconstrói o passado via indicação topográfica e pesquisa
etimológica (segundo a passagem L.l. 5, 41 ss.).
Esse interesse pela topografia romana tem especial força nos últimos decênios do
século I a.C., quando a crise da República suscita novas indagações sobre a memória e a
identidade. Não é por acaso, segundo Elisa Romano, que nessa mesma época Vitrúvio
escrevesse a única obra latina na qual está presente um tratado dedicado à urbanística. Mas
a obra de Vitrúvio apresenta incongruências estruturais no livro I, exatamente o que trata da
urbanística. "A cidade real vitruviana é, podemos dizer, a justaposição dos aedificia
individuais, que possuem, ao contrário, um tratamento amplo e sistemático para tipologias.
(...) Os aedificia estão no centro de qualquer projeto e o princípio que os coloca
racionalmente dentro de uma forma, de um espaço concreto ou de um modelo de
organização urbana freqüentemente é intrínseco" (op. cit.: 46).
Nova percepção da cidade aparece com Ovídio e Catulo, na virada dos séculos I a.C.
e I d.C. Esses dois autores, que não faziam parte do círculo oficial do imperador, apresentam
uma "retórica da cidade" elaborada fora dos canais seja da propaganda oficial seja da
indagação antiquária. Mas revelam, todavia, "um outro aspecto sob o qual estava se
formando uma representação da cidade: depois da cidade como lugar de memória e de
identidade (Varrão), depois da cidade como modelo político de organização racional da
sociedade (Cícero, Vitrúvio), a cidade como lugar em que se vive" (op. cit.: 49).
Já Horácio e Virgílio contrapõem a vida campestre à vida citadina, o primeiro
exaltando o campo, o segundo, ao contrário, exaltando a grandiosidade de Roma.
Varrão, Vitrúvio, Horácio e Virgílio escrevem na mesma época (os dois primeiros
sendo contemporâneos de Cícero na maior parte de suas carreiras), a última metade do
século I a.C. Todos esses autores testemunham de maneira diversa a progressiva construção
de uma idéia de cidade como pólo alternativo ao campo, como o espaço territorial definido,
como lugar de vida e centro de poder. Exatamente no momento em que se passava da
República para o Império – época de "crise de identidade suscitada pelo vacilo das
instituições republicanas", forma-se uma representação cultural da cidade que tem os seus
reflexos na literatura. "Quando Ovídio, entre os anos 1 a.C. e o 1 d.C., compõe o livro I da Ars
amatoria, encontra este modelo já de tal forma difundido, entrado a tal ponto no patrimônio
das idéias comuns que pode fazer a paródia dele. Entre os autores da tarda república/primeiros decênios do principado por um lado, e Ovídio, do outro, completou-se
plenamente a reviravolta cultural determinada pelo consolidar-se do poder de Augusto" (op.
cit.: 49-50).
O que se tira desta discussão é que, assim como acontece atualmente, não é fácil
definir intelectualmente o que seja uma cidade. Autores diferentes apresentam definições
diferentes, baseadas no seu próprio entendimento e experiências urbanas pessoais. Uma
cidade pode ser definida politicamente, pelo seu sistema de governo, fisicamente, por suas
construções e traçados urbanos, por seu papel dentro de uma comunidade ou país, em
contraposição ao campo ou a outras cidades, ou mesmo pelo que nela está ausente. Não se
pretende, neste trabalho, enfrentar o debate sobre definição de cidade, apenas apresentar as
diferentes visões que existiam na época de Augusto e procurar entender a visão das funções
da cidade para o governo romano, afinal, quando Roma implanta cidades pelo território
imperial, o fazia com alguma intenção específica, determinada. No capítulo III, será estudado
como Roma entendia a forma física que devia tomar uma cidade para corresponder às suas
necessidades sociais e políticas (e, de alguma forma, também seus habitantes respondiam e
este espaço e se apropriavam dele).

2. Surgimento e desenvolvimento de Roma
Na Antiguidade, ser grego não significava pertencer a uma cidade, mas participar de
uma identidade cultural comum, que incluía possuir o grego como língua natal. Com isso, "o
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mundo grego abrangia [além do que hoje chamamos Grécia] o sul da Itália, a Sicília, uma
parte da França e da Espanha e a costa da Turquia. Mas o sentido de ser grego começou
como algo mais que uma cidade. Ser grego, ser parte da Hélade, desde o princípio incluía
todas as cidades importantes: Atenas, Esparta, Mileto, Êfeso" (Mierse & Wagg 1999: 2).
Mas a história do mundo romano é diferente, pois Roma era uma cidade específica,
um lugar único, determinado e que sempre foi a referência para todos que se consideravam
romanos por toda a história do Império. "Roma era uma das cidades onde se falava latim,
mas a identificação é de Roma, não do latim, porque a cidade era mais do que o idioma.
Roma era única; a única com seu sistema de governo, seu sistema de classes sociais, seu
sistema de religião. Sofria influências de toda a gente que a rodeava: outros latinos, os
etruscos, os sabinos, os gregos. Quando se desenvolvia a identidade romana, era uma
identidade da cidade e do lugar de Roma, um pequeno sítio às margens do rio Tibre"
(ibidem). Assim, apesar dessa confluência de influências – ou por causa dela –, Roma forjou
sua própria identidade, criando algo novo, com forte característica topográfica.
Como a basílica é uma estrutura tipicamente urbana e romana77, pretende-se, aqui,
apresentar um pequeno resumo da história da cidade de Roma, para compreender seu
desenvolvimento espacial e urbano. E, mais especificamente, o modelo urbano criado em
Roma e "exportado" por ela para suas colônias. É importante destacar dois momentos: o
século II a.C., quando a basílica aparece em Roma; e o primeiro século e meio do Império,
quando o modelo aparece nas províncias gaulesas.
O sítio onde surgiu a cidade de Roma propiciou o seu futuro crescimento e
desenvolvimento. Roma se encontra na encruzilhada das vias fluvial e terrestre entre a
Etrúria e o Lácio e a Campânia, no ponto de travessia do rio Tibre, importante ligação com o
litoral. Este local viu o surgimento de aldeias desde o final da Idade do Bronze e o início da
Idade do Ferro. No ponto exato onde surgiria o primeiro núcleo que se tornaria
posteriormente a cidade de Roma, o Monte Capitolino, uma aldeia existia desde o século XIV
a.C. E, segundo a tradição, teria nascido via sinecismo, porém com as aldeias circundantes
se submetendo ao mais importante centro habitado, o do Monte Palatino.
As primeiras tentativas de urbanização coincidem com o incremento da produtividade
agrícola e são contemporâneas ao início da colonização grega, que não por acaso coincide
cronologicamente com a data tradicional da fundação de Roma (metade do século VIII a.C.). O início
das relações entre Roma e essas primeiras colônias (Ísquia, Cumas) é praticamente imediato, como
demonstra a cerâmica grega do século VIII descoberta no Fórum Boário (Coarelli 2003: 8).

Para Mierse, "durante os séculos VI, V e IV a.C., Roma se desenvolvia como uma
cidade etrusca. Podemos encontrar a influência etrusca na cultura material – a arquitetura e a
escultura. Provavelmente havia influência nas outras artes. Até o século V, o sistema de
governo funcionava como nas cidades etruscas, com reis, mas os romanos mudaram o
sistema" (1999: 11).
Tradicionalmente, a primeira ponte de madeira construída sobre o Tibre data da
segunda metade do século VII a.C., sob o reinado de Anco Márcio, a ponte Sublícia. Com
intenção de proteger o acesso a ela, foi ocupado o Janículo, na margem direita. Na mesma
época, foi construído o porto da embocadura do rio, Óstia, próximo às antigas salinas, sendo
unido a Roma pela Via Campana. Evidências arqueológicas também demonstram que as
aldeias existentes ao longo do trajeto foram eliminadas, muito provavelmente para garantir a
segurança.
Portanto, já no final do século VII a.C., Roma possuía um centro urbano desenvolvido
e uma situação privilegiada que a colocavam em uma posição chave na região. E isto atraiu a
intervenção etrusca. "Sem perder o seu caráter étnico e cultural latino, [Roma] foi governada
por uma dinastia etrusca", o que "coincide com a sua urbanização definitiva. De um ponto de
77. Zanker (2000: 36) diz que a basílica era "uma das estruturas mais caracteristicamente romana de qualquer
cidade [romana]".
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vista administrativo, a cidade foi dividida em quatro regiões, ou tribos territoriais (Palatina,
Colina, Esquilina e Suburana), que compreendia uma superfície bem mais ampla do que a
original, do Palatino" (Coarelli 2003: 9). Sua superfície, de c. 426 ha, já era a maior entre
todas as cidades da Península Itálica.
Governada pelos Tarqüínios, numerosos e imponentes santuários foram erigidos,
atestando a riqueza e o poder de Roma. Entre eles, Coarelli destaca o Templo de Júpiter
Capitolino, o maior templo etrusco conhecido. Os Tarqüínios também ergueram as muralhas
(segunda metade do século VI a.C.), elaboraram o primeiro sistema de canalização e esgotos
(cujo principal foi a Cloaca Maxima), drenando o fundo dos vales, o que permitiu a realização
do primeiro pavimento no vale do Fórum.
Uma idéia da expansão territorial da cidade no século VI pode ser encontrada no texto do
primeiro tratado entre Roma e Cartago, que nos foi transmitido por Políbio e que data dos primeiros
anos da República: por ele determina-se que o território dominado por Roma se estendendo desde o
Circeo até Terracina (op. cit.: 10).

A atividade edilícia continua em ritmo marcante nos decênios imediatamente
sucessivos ao ano 509 a.C. Surgem alguns dos santuários mais importantes, como o Templo
de Saturno e o de Cástor e Pólux (os Dióscuros), no Fórum, e o de Ceres, aos pés do
Aventino. Coarelli destaca a importância da influência helênica nessas construções.
No século V, os romanos mudam o sistema de governo: os reis etruscos são expulsos
e os romanos formam um novo sistema, a República. "A história política deste momento em
diante é uma história de lutas entre classes sociais. Ao mesmo tempo, Roma começava a
crescer". Os romanos estão conquistando as outras cidades latinas e os povos vizinhos, e a
cidade estava mudando para se transformar em um Estado em expansão. "Não era um
processo pacífico" (Mierse & Wagg 1999: 11).
Na metade do século V, em virtude da grave crise – que coincide com a fase mais
aguda das lutas entre patrícios e plebeus e as lutas com populações vizinhas, gerando perda
de territórios no Lácio Meridional –, há um arrefecimento da atividade construtiva, e a única
fundação religiosa de alguma importância conhecida é o Templo de Apolo, no Campo de
Marte. E, entre os edifícios não religiosos, está a Villa Publica, também no Campo de Marte.
No início do século IV, a cidade começa a retomar o ritmo de crescimento. O primeiro
sinal desta retomada constitui a destruição da rival mais perigosa, a etrusca Veio, após dez
anos de assédio. Logo depois, os gauleses atacam e conquistam a cidade de Roma. Para
Coarelli, a tradição analística romana, segundo a qual os incêndios provocados pelos
gauleses teriam destruído grande parte dos documentos mais antigos relativos à história da
cidade, teria exagerado a importância deste episódio, uma vez que as pesquisas
arqueológicas parecem não confirmar a tradição.78
A urbanização sofre uma notável retomada nos séculos IV e III a.C., cujo
empreendimento mais notável é a reconstrução das muralhas, em blocos de grotta oscura,
mais resistentes. Houve a criação das grandes construções do Capitolino e do Palatino, e a
construção ou reconstrução de vários templos. O nível da organização urbanística é
demonstrado pela criação de diversas estradas (particularmente a via Ápia) e, sobretudo,
pelo primeiro aqueduto, cuja construção foi iniciada em 312 a.C. pelo censor Ápio Cláudio
Cego. Artistas da Magna Grécia já trabalhavam em Roma há muito tempo (pelo menos desde
o início do século V), mas, agora, o fenômeno vai se acentuando, "sinal de que o nível médio
78. "A escassa informação sobre anos anteriores a 390 a.C. deve-se, sobretudo, a outros fatores, como a pouca
informação escrita em uma fase tão arcaica. Também a falta de planificação e a irregularidade dos quarteirões
mais antigos, que Tito Lívio atribui à pressa da reconstrução depois do incêndio gaulês, é explicada
principalmente em sentido oposto, como um crescimento progressivo, de longa duração (é o caso da própria
Atenas): uma reconstrução global do século IV teria certamente ocorrido segundo um plano mais regular; de
resto, os edifícios dos quais conhecemos as fases mais arcaicas e as fases do século IV (por exemplo, a Regia
e numerosos templos) não mostram ter sofrido importantes reconstruções ou alterações completas de plano e
de orientação" (Coarelli 2003: 10-1).
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da cultura aumentou e os romanos têm condições de apreciar os produtos da arte grega".
Roma também passa a exportar cerâmica de alto nível para todo o Mediterrâneo Ocidental.
São colocadas estátuas de bronze nas praças e edifícios públicos, várias de terracota sendo
substituídas por de bronze (como a quadriga que ornava o topo do Templo de Júpiter
Capitolino, em 296 a.C.). "Os escritores gregos se ocupam agora, cada vez mais, de Roma,
que um deles não hesita em qualificar de 'cidade grega'" (Coarelli 2003: 11), uma qualificação
baseada, é claro, no conhecimento que os gregos tinham sobre o que era uma cidade, ou
seja, as suas próprias. Roma já se tornava muito diferente de uma cidade grega ou
helenística; possuía um sistema político diferente, a República, e era a capital de um Estado
em expansão.
Este grande desenvolvimento de Roma coincide cronologicamente com a conquista
da Itália (das guerras samnitas às contra Tarento e Pirro), seguida da conquista da Sicília e
da Sardenha (após a Primeira Guerra Púnica).
É a fase clássica da República romana, onde a sua força expansiva baseia-se, sobretudo,
em uma grande classe de pequenos e médios proprietários, que constituíam a força principal do
exército. Este período será lembrado com nostalgia, sendo idealizado pelos autores do final da
República e do Império: deles deriva, em última análise, a idéia, que ainda hoje fazemos da Roma
desses anos, como sendo uma cidade pobre, rústica, que permanece substancialmente estranha à
cultura grega: idéia certamente inexata, se não totalmente falsa.
Até o final da Segunda Guerra Púnica, o território romano ainda conservava as dimensões
compatíveis com uma cidade-estado, embora sendo o centro de uma confederação. Mas, a partir do
início do século II a.C., uma crise se deflagrou, corroendo pouco a pouco as estruturas do Estado
republicano e terminou com a criação do Império (op. cit.: 12).

Foi uma crise sobretudo econômica, que arruinou os pequenos e médios proprietários, com esses tipos de propriedade sendo substituídas por latifúndios. Criou-se, assim,
uma classe de proletários, que migrou para Roma, engrossando a clientela política das
grandes famílias dominantes. Paralelamente, há a concentração do poder nas mãos das
poucas famílias senatoriais, que detêm também o poder econômico (situação que nem
mesmo os irmãos Gracos nem Saturnino conseguiram reverter).
Coarelli considera os dois últimos séculos da República determinantes também
urbanisticamente para o aspecto de Roma nos séculos seguintes. Com o enorme
crescimento populacional devido à emigração das cidades itálicas, Roma precisou criar os
grandes quarteirões populares, com estruturas de moradia de aluguel de vários andares, as
insulae, que se tornaram a solução urbanística obrigatória, mesmo durante o período
imperial. Por outro lado,
a pressão dessa massa de citadinos e o desejo de buscar seu apoio político levaram os membros
das grandes famílias dominantes a uma política de prestígio. O fórum, o Monte Capitolino e,
especialmente, o Campo de Marte se cobriram de pórticos, jardins, templos monumentais, edifícios
para espetáculos, enquanto que, paralelamente, deve-se prover a cidade de novas estruturas (um
novo porto, armazéns, aquedutos) para o seu abastecimento. Este duplo aspecto, funcional e de
representação, e a própria divisão da cidade em bairros especializados que deriva dele, junto com o
nascimento de imensos bairros populares que possuem apenas habitações e comércio, caracterizam
a cidade também no período Imperial.
A urbanística de prestígio e de representação se desenvolve sobretudo no Fórum, no
Capitolino e no Campo de Marte. Especialmente este último vai gradativamente assumindo um
aspecto monumental: no século II a.C. uma série de templos e de pórticos surge na área circundante
ao Circo Flamínio, com a intervenção de arquitetos e artistas gregos; a atividade de Pompeu, de
César e de Augusto somente acentuou esta tendência, facilitada pelo caráter público do solo
(Coarelli 2003: 12-3).

Outras construções privadas que sofreram grande alteração foram as luxuosas casas
da elite (domus), cujo aspecto se assemelha, de agora em diante, cada vez mais ao das
luxuosas moradias helenísticas, com o acréscimo de pátio colunado (peristilo) de origem
grega ao antigo átrio e com o surgimento de uma decoração cada vez mais rica (piso de
mármore, mosaicos, pinturas parietais, tetos decorados).
Quando, a partir do início do século I a.C., os romanos passam a controlar quase todo
o mundo Mediterrâneo, e Roma passa a ter um papel de comando no cenário "mundial",
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precisa apresentar uma imagem que condiga com sua nova condição; uma imagem
unificada, que reflita não um governo formado por diferentes famílias, mas que transmita sua
nova função, de sede do governo e capital "nacional" (Favro 1996: 45 ss.). Vitrúvio, o
arquiteto romano que escreveu e construiu na segunda metade do século I a.C., define a boa
arquitetura (I, 2, 1) como a que se baseia na ordem, na organização, na proporção, na
simetria, na propriedade e na economia. "Edifícios individuais em Roma [no final da
República] satisfaziam esses critérios de beleza; a cidade como um todo, não. Roma não era
planejada, era desordenada e certamente possuía um desenho não econômico" (op. cit.: 46).
Ou seja, Roma era formalmente inadequada, pois não possuía um planejamento urbano.
Na segunda metade do século I a.C., os romanos começam a redefinir a sua cidade
em termos mais universais, pois passam a entendê-la como representativa de uma
hegemonia poderosa. "Na literatura do século I a.C., Roma não é apenas uma cidade, mas a
conquistadora do mundo. Explorando o trocadilho entre urbs e orbis, os romanos uniram a
imagem personificada de Roma com a do globo terrestre. (...) A cidade controlava e
representava o mundo romano. Como resultado, sua forma física passou a ser vista como um
reflexo direto do sucesso do Estado" (op. cit.: 65).
Nesse momento, César também se identifica com o Estado romano, segundo Favro, e
passa a "reivindicar o comando do mundo e a adotar o mesmo imaginário", de ordem e poder
centralizado, com a conivência e o apoio dos deuses. A grande escala das edificações
representa o status elevado e a auctoritas. "César concebeu obras de um tamanho
equivalente à sua estatura e poder percebidos. E não apenas a escala das construções, mas
os materiais empregados nelas deveriam ser opulentos, como o mármore, pedras de diversas
cores etc." (op. cit.: 65 ss.). Favro está claramente retomando argumentos de Paul Zanker,
em O poder das imagens. Mais à frente, será exposta com maiores detalhes a interpretação
de Zanker para essa "renovação", inclusive porque, enquanto Favro busca a visão do todo,
Zanker trabalha com os edifícios individuais.
Segundo Cícero, César pretendia renovar totalmente o aspecto da cidade. Um
grandioso plano regulador previa intervenções em várias zonas, em particular no Campo de
Marte e no Trastevere. As alterações de César no Fórum, que também era o seu lar (como
Pontífice Máximo, sua residência oficial era a Domus Publica), o tornaram mais unificado e
visaram dar maior ênfase ao novo eixo noroeste-sudeste. Foi feita uma nova pavimentação, a
construção da Basílica Júlia que, junto com a Emília, reforçavam o seu novo eixo e
bloqueavam a vista para o resto da cidade, criando um "isolamento" físico, mas sem nunca
fechá-lo totalmente. Ampliou a área a oeste, aproximando o Fórum do Tabularium, e colocou
as Rostra em lugar de destaque, com grande visibilidade. Mesmo com a morte de César
tendo posto fim aos projetos, "sua atividade determinou, em parte, o futuro desenvolvimento
do centro da cidade: a destruição do Comício, a construção da nova Cúria Júlia, da basílica
homônima e das novas rostra tornaram definitiva a nova orientação do antigo Fórum
republicano, enquanto a construção do Fórum de César abriu o caminho aos sucessivos
Fóruns Imperiais" (Coarelli 2003: 13).
A política urbanística de Augusto, embora menos grandiosa e radical que a
inicialmente idealizada por César, relaciona-se diretamente com ela. Augusto reestruturou
totalmente a cidade e a dividiu em catorze regiões, estabelecendo a organização que
permaneceu em vigor até o final da Antiguidade. Criou, relacionado a esta organização, o
corpo dos vigiles, que tinham a função de combater os freqüentíssimos incêndios e fazer o
policiamento noturno da cidade. Canalizou o curso do Tibre, criou novos aquedutos e as
primeiras termas públicas (as de Agripa), dois teatros e um anfiteatro e bibliotecas abertas ao
público. Determinou a construção ou restauração de pelo menos oitenta e dois santuários. O
Fórum Romano, tendo perdido, com a instauração do Principado, a função política que
possuía desde suas origens, adquiriu, a partir de então, seu aspecto definitivo, de praça
monumental. Um novo fórum, o de Augusto, foi erguido ao lado do de César.
Para Favro, por dois motivos Roma não passou por uma completa reformulação no
início do Período Imperial. O primeiro diz respeito à política interna de Augusto, de legitimar
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seu poder dando-lhe ares de "republicano", o que o impedia de remodelar totalmente a
cidade, fazendo com que perdesse totalmente o seu aspecto anterior. O segundo motivo
pode ser relacionado com o primeiro, mas possui uma característica específica romana. A
cidade era a representação física da história romana, já dizia Varrão. Mesmo que os romanos
admirassem amplas ruas, como as das cidades orientais, por exemplo, não desejavam
refazer Roma completamente à imagem delas. "O poder do lugar [com seus Genii locorum] e
o poder dos direitos de propriedade eram muito fortes. (...) Augusto reverenciadamente
preservou as labirínticas ruas, os espaços públicos irregulares e as pobres instalações
residenciais de Roma. De um ponto de vista do planejamento, a cidade continuou
desorganizada, embora conceitualmente sua forma afirmasse a identidade de Roma como
capital dos romanos" (Favro 1996: 116). Cada esforço de Augusto foi para reafirmar a cidade
como o centro do mundo romano. Como a "cabeça" de um "corpo", era onde se iniciavam as
estradas para o resto do mundo, o local escolhido pelos deuses, e deveria ser também o
memorial para as futuras gerações.79
Apesar de este trabalho enfocar especialmente as basílicas dentro dos fóruns, não se
pode esquecer que também no Campo de Marte a atividade do príncipe e dos membros da
corte encontrou ampla realização. Nas suas cercanias foi erguida a tumba dinástica
destinada a receber os restos mortais do imperador e de seus familiares e descendentes
(Favro 1996: 14-5), entre outras obras, como o Relógio de Sol e o Altar da Paz, ou Ara Pacis.
E as obras dos primeiros sucessores de Augusto seguiram as linhas determinadas por ele,
sendo somente com Nero que se pode reconhecer alguma novidade, após o incêndio de 64
d.C., conclui Coarelli.

3. Descrição da área central da cidade de Roma
Neste item, será apresentada a descrição da área central de Roma, mas, antes, se
justificará o porquê dessa descrição: Roma como o modelo ideal a ser copiado.
Em Roma, apesar do seu crescimento lento por séculos e de sua forma muito
individual, as características políticas e sociais do Estado romano, na República e no Império,
originaram certas peculiaridades na imagem da cidade sem paralelos em outros lugares. Na
República, os diversos monumentos comemorativos de generais vitoriosos, no Campo de
Marte, a Via Triumphalis e as domus das grandes famílias, no Fórum e no Palatino. No
Império, os sólidos edifícios públicos erigidos pelos imperadores.
O lento e incomum desenvolvimento da estrutura urbana de Roma significa que a cidade
dificilmente teria um papel de modelo a ser copiado concretamente. Assim, se entendemos a
Romanização como uma assimilação da aparência externa, visível, da cidade, então ela deve ser
limitada meramente ao empréstimo de estruturas e ambientes políticos específicos, tais como
aquelas partes do fórum onde se localizam o Comitium e a Curia, ou a formas arquitetônicas
particulares, como a basílica ou as termas. Mas 'Romanização' também pode ser entendida como
algo abstrato e idealizado, isto é, a noção de como um romano imaginava que a cidade ideal (ou
certos elementos dessa cidade ideal) deveria aparentar, o que F. E. Brown chamava 'um projeto80
81
premeditado para o que um ambiente funcional romano deveria ser' (Zanker 2000: 26).

79. Para Argan, "a transformação [da cidade] corresponde à passagem da austeridade republicana ao ‘decoro’
oficial do Império. A arquitetura da era de Augusto, programaticamente clássica, é aberta à influência
helenística, mas, como o tratado vitruviano confirma, não renega a tradição etrusca, ao contrário, compreende-a
no ideal do antigo" (como o seu mausoléu, que funde a tumba monumental oriental com o túmulo etrusco).
Inclusive, Argan afirma – assim como o faz Favro (mas de forma bem mais extensa) – que havia uma "tendência
romana de atribuir às formas arquitetônicas, assumidas como símbolos de estabilidade e de duração, a função
de representar os grandes valores ideológicos sobre os quais se funda o Estado. O mesmo valor de
monumento, essencial para toda a arquitetura romana, está ligado à vontade de estabelecer uma relação
concreta entre o passado histórico, o presente e o futuro, manifestando em formas sensíveis e imperecíveis a
perenidade daqueles valores ideológicos" (2003: 173-4).
80. Design, no original.
81. F. Brown, Cosa, the making of a Roman town (Ann Arbor 1980).
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Figura 10. Colinas de Roma (Período Imperial).

No capítulo III, será mostrado como as colônias de cidadãos, fundadas a partir do
século IV a.C. pelo Senado romano, são as precursoras da "típica" cidade romana do futuro,
e que se repetirá nas fundações posteriores. Neste momento, basta dizer que, desde o início
da fundação de colônias, Roma aparece como modelo, não exatamente o modelo físico, mas
especialmente o modelo intelectual, baseado tanto no tipo de governo quanto nas estruturas
individuais que tornam tal modelo viável. Dada a importância da estrutura da cidade de Roma
para a forma das futuras colônias, faz-se necessário o estudo das principais características
de seu centro político e religioso.
3.1. O Monte Capitolino
É a colina que constitui a ponta mais avançada do sistema de colinas que se destaca
do planalto nordeste de Roma e que se prolonga até o Tibre. Possui uma posição estratégia,
tanto por sua localização quanto por suas características físicas, dominando visualmente o
Fórum Romano (como também o Fórum Boário, o vale do Campo de Marte, a Ilha Tiberina e
o vau do Tibre). Até o período de Trajano, uma selada o ligava ao Quirinal (Trajano a
eliminou para construir seu fórum). Possuía apenas um lado facilmente acessível, o sudeste,
voltado para o Fórum e, portanto, para dentro da cidade (no final da Idade Arcaica, possuía
função de cidadela). Possui dois cumes, o Capitolium e a Arx, separados por uma depressão,
o Asylum.82
Segundo a tradição, o mais antigo centro habitado na área da futura Roma teria sido
fundado por Saturno, aos pés da colina, onde posteriormente foi edificado o Templo de
Saturno. Cerâmica da Idade do Bronze (séculos XIV, XIII a.C.), descoberta aos pés do
Capitolino, e da Idade do Ferro, recentemente encontrada na entrada meridional do
Tabulário, parecem confirmar a antiguidade da ocupação.
82. Na presente dissertação, será utilizado o termo “Capitolino” para designar toda a colina, incluindo a selada, a
Arx e o Capitólio, este último indicando apenas o seu cume meridional.
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Figura 11. Monte Capitolino, com as edificações identificáveis. 1. Templo de Júpiter Ótimo
Máximo; 2. Templo de Ops Opifera; 3. Templo de Fides; 4. Ara gentis Iuliae (?); 5. Templo
não identificado; 6. Tabularium; 7. Templo de Vediove (aedes Vediovis); 8. Edifícios de
idade imperial; 9. Casa do Ara Coeli; 10. Posição tradicional do Templo de Juno Moneta;
11. Vestígios prováveis do Templo de Juno Moneta e do Auguraculum.

O Capitólio é o cume meridional da colina, onde foi erguido, pelos reis etruscos de
Roma, os Tarqüínios, o templo mais importante do culto de Estado romano, o Templo de
Júpiter Capitolino. O templo era testemunha da importância da cidade e da vontade de poder
de seus governantes no século VI a.C. De fato, tendia a substituir o da Liga Federativa
Latina, no Monte Albano, nas proximidades do seu centro primitivo, Alba Longa. Roma havia
se tornado o centro inconteste da própria Liga.
Por suas funções políticas e de culto, a partir do século VI a.C., o Capitólio era o cume
mais importante. Logo após a invasão dos gauleses (em 390 a.C.), foi construído um grande
muro de sustentação, que podia servir também como fortificação.
A única rua carroçável que subia ao Capitólio era o clivus Capitolinus, continuação da
via Sacra, iniciando-se na área do Comício (atualmente, no Arco de Septímio Severo),
ladeava o lado meridional da colina, passando em frente ao Tabulário e ao lado do Templo de
Saturno. Originalmente, devia prosseguir em linha reta por um trecho e, depois, voltando-se
para norte, desembocava na área Capitolina, diante do Templo de Júpiter. "Era este o último
trecho do percurso dos cortejos triunfais" (Coarelli 2003: 39). Havia somente dois outros
acessos ao Capitolino: as scalae Germoniae e os chamados centum Gradus.
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No Capitólio tinham lugar algumas das mais importantes operações políticas e
cerimônias oficiais do Estado romano: desenvolvimento dos comícios tributos (ao menos por
um certo número de anos durante a República); conclusão dos triunfos, diante do Templo de
Júpiter (ou da Tríade Capitolina), onde o general vitorioso celebrava um sacrifício; cerimônia
de investidura dos cônsules, em primeiro de janeiro; dali partiam os governadores para as
províncias.
O Templo da Tríade Capitolina – Júpiter Ótimo Máximo ("muito bom, muito grande"),
Juno Regina e Minerva – abrigava o mais importante centro do culto de Estado romano, sede
de algumas das cerimônias mais importantes: os auspícios tomados pelos magistrados que
estavam partindo em campanha militar, os sacrifícios solenes realizados pelos generais
vitoriosos no final do triunfo etc. Os Livros Sibilinos, a coleção de vaticínios de origem grega
que teriam sido introduzidos em Roma por Tarquínio, o Soberbo, eram conservados no
templo83.
No período republicano, possuía orientação norte-sul, com a fachada voltada para sul.
Era o maior templo toscano84 de Idade Arcaica, com as dimensões de aproximadamente 53 x
63 m. O material do qual são feitas as suas fundações, o cappellaccio (tufo do estrato
superficial, muito friável, da região de Roma), indica que são originárias do século VI a.C.
Mierse afirma que os apoios – colunas e vigas – eram de madeira (1999: 8). Pouco restou do
templo original, mas provavelmente seguia o modelo teórico do templo toscano, descrito por
Vitrúvio (Livro III).
O templo etrusco tem uma entrada principal, não se podendo entrar pelos outros
lados (como nos gregos). É preciso subir no pódio por uma escada e o sentido axial é muito
forte (ibidem). Mierse ressalta a importância das escadas nos templos republicanos romanos,
que definem a sua linha axial (op. cit.: 30).
A reconstrução de templo, após o incêndio de 83 a.C., foi feita no mármore, e Sila
utilizou também as grandes colunas do Templo de Zeus Olímpico de Atenas (Plínio o Velho,
História Natural, XXXVI, 45). A consagração do Templo ocorreu em 69 a.C., mas os
simulacros de culto só foram terminados por volta de 65, segundo Cícero (De divinatione II,
46), realizados pelo escultor ateniense Apolônio. A estátua de Júpiter, gigantesca, era
crisoelefantina e foram feitas réplicas para os templos de Júpiter Capitolino, imitações do de
Roma, nos municípios e nas colônias.
Símbolos de Júpiter foram utilizados por Augusto, associando-os à sua imagem
monárquica. Entre eles, a coroa cívica com a águia de Júpiter. A coroa cívica vai se
transformando em uma verdadeira coroa e, já em 13 a.C., aparece na cabeça de Júlia, filha
de Augusto. "Assim, a modesta coroa de azinheiro, que homenageia o salvador do Estado, se
transformou em um signo de sucessão e dinastia", "insígnia do poder, reservada
exclusivamente aos imperadores e completamente desligada de seu contexto original
[republicano]" (Zanker 1992: 120).
A Área Capitolina era a esplanada, a praça, que ficava diante do Templo de Júpiter, a
sul. Havia um grande número de edifícios, monumentos e estátuas nas suas cercanias.
Várias vezes, ao longo da história da cidade, foi preciso liberar a área das estátuas que a
atulhavam. O entorno da área Capitolina também era ocupado por uma série de troféus,
altares (sacelli) e templos menores. Dentre os vários templos dispostos na área Capitolina,
havia o Templo da Fides (Confiança, Fidelidade), divindade que garantia os tratados e as
relações diplomáticas, localizado provavelmente no lado meridional.
Paul Zanker (1992: 137) diz que Augusto fez erguer, nas cercanias do Grande Templo
de Júpiter, um outro templo para Iuppiter Tonans, Júpiter Tonante (Trovejante), um precioso
83. Os Livros Sibilinos eram consultados nos momentos de crises graves por um colégio de sacerdotes especial,
inicialmente em número de dois e que foi aumentando até o número de quinze (quindecemviri sacris faciundis).
A coleção, reconstituída após o incêndio de 83 a.C. que a destruiu, foi transferida por Augusto para o Templo
de Apolo no Palatino.
84. Ou etrusco, as definições são sinônimas.
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templo de pequenas dimensões, todo de mármore. O templo foi erigido em agradecimento ao
deus por tê-lo poupado milagrosamente na guerra contra os cântabros. Possuía seis colunas,
com a imagem de culto sendo uma figura de Zeus esculpida por Leócares, o escultor da arte
clássica tardia. Augusto, apesar de não celebrar triunfo, erigiu um pequeno templo circular no
Capitólio, dedicado a Mars Ultor, onde Marte aparece representado em estilo arcaizante e
carrega nas mãos os signa, as insígnias e troféus recuperados das mãos dos partas. Local
estrategicamente escolhido pois, ao mesmo tempo em que eram tidos como uma oferenda a
Júpiter, também "manifestavam de forma inequívoca os valores do vencedor" (Zanker 1992:
136-7).
Essa associação entre o imperador e o Capitólio transfere-se também para as
províncias. Nestas, muitas vezes o Capitólio, o templo principal do fórum, é substituído pelo
templo de culto ao imperador divinizado. Inclusive, a identificação entre o deus e o próprio
imperador é mais forte nas províncias do que na própria Roma.
O Asylum é a depressão em forma de sela (selada) entre os dois promontórios, onde
as construções antigas estão mais bem preservadas. O Tabularium é a estrutura mais
importante do Asylum, onde eram guardados os arquivos públicos do Estado romano (tabulae
publicae, documentos públicos), cujas imponentes fundações dominam o lado noroeste do
Fórum. É provável que os trabalhos de construção tenham se iniciado em 83 e terminado em
65 a.C.
O Tabularium é basicamente constituído por uma grande base, a substructio, que
esconde a selada do Asylum que dá para o lado do Fórum. O Tabularium em si era o edifício
acima. Suas fundações apoiavam-se na vertente da colina, escavadas no tufo, e sustentavam
um grande aterro, que regularizava o pavimento da colina. No primeiro piso da fachada se
abrem seis pequenas janelas, correspondendo a um longo corredor interno. A última janela
da direita está um pouco deslocada para a esquerda, porque havia um edifício precedente, o
Templo da Concórdia, de época Republicana.
Do segundo piso do Tabularium, que devia constituir a sua parte principal, o
Tabularium propriamente dito, pouco resta. Deveria possuir uma fachada monumental voltada
para area Capitolina e, do lado voltado para o Fórum, um grande pórtico colunado, com cerca
de 13 m, acima da galeria. Diversos restos desse pórtico foram encontrados (capitéis, bases,
blocos de colunas, fragmentos de colunas, caixilhos de travertino).
Em época imperial, após as reformas sofridas no Fórum Romano que eliminaram o
Comício, o Tabularium tornou-se praticamente o seu limite noroeste. Nos fóruns provinciais,
sua função de local onde se guardam os arquivos municipais é assumida por uma sala ligada
à basílica (ou na sua proximidade imediata), como será visto no capítulo IV.
O segundo cume da colina Capitolina era chamado de Arx, ou seja, cidadela. O
Templo de Juno Moneta ("aquela que adverte") era o mais importante que aí se localizava.
Parece ter sido fundado em 343 a.C., mas o culto certamente era mais antigo. A Casa da
Moeda romana ficava vizinha ao Templo (e daí a origem do nome "moeda")85.

85. Várias outras estruturas arquitetônicas foram identificadas na Arx, de várias épocas, mas com funções difíceis
de identificar, como um grande pódio, que muitos identificam com o do Templo de Juno Moneta, enquanto
outros reconhecem nele a estrutura o Auguraculum, a área dos augúrios, que ficava na Arx, em relação com o
Comício, e onde aconteciam cerimônias muito arcaicas, como a "inauguração" ritual do rei, os sacrifícios
realizados pelo rei nas nonas de cada mês (sacra nonalia in arce) e, em geral, as atividades do colégio dos
augures, fundamental para grande parte da atividade política citadina.
Dentre os numerosos edifícios descobertos nas encostas do Capitolino, Coarelli considera especialmente
notável a grande insula (imóvel de habitação com vários pisos), do lado oposto ao Fórum (noroeste): apoiandose na rocha da encosta, possuía piso térreo, mezanino e mais quatro andares, que talvez não fosse o último.
O térreo possui lojas (tabernae) que se abrem para um pátio interno, circundado por um pórtico com pilastras;
sem dúvida utilizadas como comércio, comunicavam-se diretamente com o ambiente superior, o mezanino, cujo
piso originalmente de madeira não existe mais. Uma varanda sobre mênsolas de travertino indica a entrada
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Figura 12. Reconstituição do Tabularium, fachada voltada para o Fórum.

3.2. O Fórum Romano
Segundo Homo (1971: 345), também chamado de Forum Romanum Magnum, ou
ainda, Fórum Republicano.
É o vale do Velabro, entre os Montes Capitolino e o Palatino, que se prolonga para
sudoeste em direção ao Tibre. Por ser originalmente um lugar insalubre e pantanoso, os
primeiros núcleos habitacionais surgiram nos cumes e nas encostas do Palatino e do
Capitolino, sendo a planície utilizada como necrópole (uso que se iniciou com a primeira fase
da cultura lacial, no século X a.C., e perdurou até a fase inicial do II Período Lacial, isto é, até
o início do século VIII a.C.). O deslocamento das áreas de necrópoles demonstra uma
tendência de crescimento habitacional, pois representa o afastamento das áreas de
sepultamento para novos limites além das novas áreas de habitação. A partir desse
momento, somente são encontradas tumbas de crianças, que podiam ser sepultadas no
interior das habitações. E mesmo estas cessaram no início do século VI a.C.
Por volta de 600 a.C. foi feita a primeira pavimentação, em terra batida, da área, que
deixa de ser uma externa aos vários núcleos habitados que a cercam e passa a ser parte
para os apartamentos de aluguel, constituídos por um grande número de ambientes, iluminados por janelas
retangulares. Os ambientes tornam-se cada vez mais apertados quanto mais acima se encontram.
"O edifício do século II d.C. constitui um típico exemplo da urbanística intensiva que era própria de Roma na
plena Idade Imperial, e que se conhece bem em Óstia. Calcula-se que esse edifício abrigasse, em condições
certamente não confortáveis, cerca de 380 habitantes: um verdadeiro dormitório para os pobres, o que nos
confirma as lamentações dos escritores latinos contemporâneos (por exemplo, Marcial e Juvenal) e, em
particular, a destinação dos pisos superiores aos inquilinos mais pobres. Recordamos os 'duzentos degraus'
(ducentas scalas) que Marcial devia subir para chegar ao seu apartamento e os contínuos perigos de
desmoronamento e incêndios, de que fala Juvenal" (Coarelli 2003: 50). "É este o reverso da Roma monumental,
dos fóruns, dos jardins, das termas, dos grandes bairros de representação: foi esta, para milhares de pessoas, a
substância real da vida cotidiana" (Coarelli 1984: 49).
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integrante de um centro único, que pode agora ser chamado de urbano. As informações da
tradição literária coincidem com os dados arqueológicos. Em 616 a.C., a dinastia etrusca dos
Tarqüínios inicia a série de obras que propiciou a ocupação e a integração à cidade palatina
do complexo oposto Capitolino-Quirinal. "A construção no Capitólio do gigantesco Templo de
Júpiter Ótimo Máximo, iniciada, segundo a tradição, por Tarquínio Prisco, constitui a melhor
prova da unificação" (Coarelli 2003: 55).
A área foi subdividida funcionalmente em duas: aos pés da Arx, destinada à atividade
política e judicial, ficava o Comitium, ou Comício, o local de reunião; e, a sul deste, o Fórum
propriamente dito, com funções principalmente comerciais.
A antiguidade do Comício é demonstrada pelas menções no calendário primitivo
romano e pela sua utilização para os comícios mais antigos (aqueles das cúrias), e pela
descoberta, na sua área, de um complexo monumental, o Niger Lapis, de Idade Régia
(séculos VII-VI a.C.).
Também a data tradicional para o início da República, 509 a.C. é confirmada por
escavações recentes.
O antigo edifício da Regia, tradicionalmente considerado a casa de Numa, destruído por um
incêndio, foi reconstruído com uma nova forma no final do século VI a.C. A queda dos Tarqüínios
não constituiu, porém, uma ruptura radical no desenvolvimento da cidade: a crise mais grave
aconteceria, se for o caso, pouco depois da metade do século V a.C. Isto se deduz, no que diz
respeito ao Fórum, pela construção, nos primeiros anos da República, de dois importantes
santuários: o de Saturno (possivelmente iniciado também este no Período Régio no local onde
existia anteriormente um antiqüíssimo altar da divindade) e o de Cástor e Pólux: neste último caso,
trata-se da evidente importação de um culto grego (...) (ibidem).

As Leis das Doze Tábuas, o primeiro corpo coerente de leis escritas elaborado na
segunda metade do século V a.C., incisas no bronze e afixadas nas Rostra, no Comício,
foram provavelmente inspiradas em modelos gregos. Formam a base do Direito Romano. "No
século V a.C., a região [do fórum e do comício] já era o centro político, constitucional e
simbólico da cidade-estado86 republicana, um espaço público aberto para vários propósitos,
como assembléias políticas (e inclusive tumultos e reuniões), encontros e comissões,
processos judiciais, funerais públicos (e os jogos de gladiadores e/ou teatrais associados a
eles) e festas públicas" (Claridge 1998: 62).
O Comício foi reestruturado uma primeira vez em 338 a.C., quando foram afixadas, na
tribuna dos oradores, as proas (rostra) dos navios capturados em batalha, de onde a própria
tribuna passou a ser chamada de Rostra; e uma segunda vez no início da Primeira Guerra
Púnica, em 264 a.C., provavelmente pelo cônsul Marco Valério Massala. É também a partir
do século IV que as primeiras colônias latinas começam a ser fundadas, apresentando o
esquema do Comitium de Roma.
A construção do templo da Concórdia, aos pés do Capitolino, é atribuída ao vencedor
dos gauleses, Camilo, em 367. Uma pequena capela foi dedicada à mesma divindade, pelo
edil C. Flávio, em 305, próximo ao Vulcanal. Várias estátuas foram colocadas no Comício ao
longo dos séculos IV e III a.C.. Também do século III deve ser o mercado de gêneros
alimentícios mais antigo, o Macellum, a norte da praça.
Mas o grande desenvolvimento edificatório do Fórum se deu após as Guerras Púnicas
e das guerras com os Estados helenísticos orientais, quando Roma passa a dominar o
Mediterrâneo Oriental. As necessidades urbanísticas de uma tal capital encontram
correspondência na intensa atividade construtiva, que transformou o aspecto do Fórum.
"Surgem assim, no século II a.C., no lugar da mais antiga, que é do final do século III, quatro
basílicas (a Pórcia, a Fúlvia-Emília, a Semprônia e a Ópimia) e são inteiramente reconstruídos os templos da Concórdia e de Cástor e Pólux, para recordar somente os maiores"
(Coarelli 2003: 56).
86. Vários autores, entre eles Zanker, usam o termo "cidade-estado" para designar a cidade arcaica. Mas deve-se
sempre ter em mente que não se trata de uma cidade-estado etrusca, muito menos grega.
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A Basílica Semprônia (que ficava no lugar da futura Basílica Júlia) e a Emília
regularizaram os lados meridional e setentrional da praça, criando as premissas para uma
sistematização orgânica coerente, que conhecerá sua conclusão com César e Augusto. "Isto
encontra correspondência na transferência das funções políticas e jurídicas do Comício, que
havia se tornado muito pequeno, para o Fórum (onde, a partir da segunda metade do século
II a.C., passaram a acontecer os comícios legislativos e parte dos processos), enquanto
paralelamente grande parte das funções econômicas deste último migrou para outro local, em
edifícios propositalmente construídos (o mercado, Macellum, será reconstruído em forma
monumental pelos censores de 179)" (ibidem). O Tabularium, edificado por Sila no século I
a.C. aparece como um fundo monumental para a praça do Fórum.

Figura 13. Fórum Republicano (1ª metade do século I a.C.). 1. Comitium; 2. Cúria; 3. Templo de Saturno;
4. Templo de Cástor e Pólux; 5. Templo de Vesta; 6. Casa das Vestais; 7. Carcer Tullianum; 8. Rostra; 9.
Templo de Janus; 10. Tribunal Aureliano; 11. Régia; 12. Basílica Semprônia; 13. Basílica Fúlvia/Emília;
14. Basílica Pórcia; 15. Fonte de Juturna; 16. Tabernas.

No final da República, com Roma sendo a capital de um império que se estende da
Gália à Síria, o antigo Fórum republicano torna-se insuficiente para exercer as funções de
centro administrativo e de representação da cidade. Obedecendo à necessidade de se
construir um novo complexo monumental, que inicialmente é apresentado como uma simples
ampliação do antigo, Júlio César inicia a construção de um novo Fórum, em 54 a.C. César
também faz sucessivas intervenções na antiga praça republicana, consideradas radicais: o
Comício praticamente desaparece, substituído, em parte, pelo novo Forum Iulium; a antiga
sede do Senado, a Curia Hostilia, é reconstruída em uma nova posição e passa a se chamar,
significantemente, Curia Iulia, Cúria Júlia, tornando-se um apêndice do Fórum Júlio.
Concluem a reestruturação integral dos lados longos do Fórum a construção da Basílica
Júlia, bem mais imponente que a Semprônia, e a reconstrução da Basílica Emília.
A política de construção de Augusto foi mais prudente e hesitante do que o projeto
original de César, mas nem por isso deixou de dar continuidade ao que vários autores
(inclusive Coarelli) chamam de "revolução". Mandou construir, no lado leste do Fórum, o mais
estreito da praça, um templo para o ditador divinizado, precedido por rostra que funcionam
como contra-partida da tribuna do lado oposto da praça que, com César, substituíram as
antigas rostra republicanas.
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As necessidades propagandísticas e dinásticas, que estavam sendo desenvolvidas
simultaneamente, condicionaram as intervenções sucessivas: um arco dedicado aos netos do
princeps, Caio e Lúcio César, erguido no lado norte do Templo do Divino Júlio (Divus Iulius) em
contraposição ao de Augusto, colocado do outro lado do Templo, prefigura sugestivamente a
sucessão do Império, à qual eram destinados os dois jovens. Às suas mortes prematuras seguiu-se
a intensa atividade do novo herdeiro, Tibério, a quem se deve a reconstrução dos templos de Cástor
e Pólux e da Concórdia. O próprio Tibério, já imperador, erguerá um arco ao lado da fachada do
Templo de Saturno [simetricamente colocado em frente ao de Augusto, na extremidade ocidental da
Via Sacra]. Por meio do respeito formal à tradição, típico da política de Augusto, transparece o
desejo de apropriar-se dela para explorá-la para fins dinásticos (como aparece ainda mais
claramente evidente no Fórum de Augusto). A praça do Fórum, agora privada da sua função política
original, transforma-se em um cenário de representação, destinado a exaltar o prestígio da dinastia.
A estrutura conferida à praça pelas obras de Augusto permaneceu inalterada por longo
tempo: as inserções de novos edifícios, como o Templo de Vespasiano e Tito e o de Antonino e
Faustina, se adaptaram, sem modificá-la, à estrutura de Augusto. Somente Domiciano, em
significativa coincidência com a sua política marcadamente monárquica, ousou pela primeira vez
inserir um elemento de ruptura: a sua gigantesca estátua eqüestre no centro da praça, que se
tornou, assim, quase somente um mero enquadramento arquitetônico para o monumento destinado
a exaltar o dominus et deus (Coarelli 2003: 57), rompendo o delicado e sutil equilíbrio desejado por
Augusto. (...) Somente a partir do final do século III d.C., quando até os últimos resíduos do
principado de Augusto, baseado na simulação jurídica da continuidade republicana e na diarquia
senado-imperador, foram varridos pela reforma diocleciana, e o Império tornou-se também de direito
uma monarquia absoluta, a área do Fórum foi de novo invadida por construções grandiosas (Coarelli
1984: 55-6).

Segundo Mierse, durante muitos séculos membros da aristocracia romana haviam
erigido estruturas nas imediações do Fórum Romano. Mas nenhum havia construído nada
dentro do espaço vazio do Fórum. Augusto rompeu com essa tradição. Em pleno Fórum
colocou o templo a Júlio César. Declarado divino pelo Senado, a nova divindade tinha direito
a um templo e a sacerdotes. Além do templo, Augusto erigiu um arco celebrando suas
vitórias militares. "Desta maneira, combinou o culto de seu pai divino com seus próprios atos
militares. Este monumento estava no espaço mais venerado da cidade". Se Augusto erigiu
um arco comemorando suas vitórias, "não permitiu que nenhum de seus generais celebrasse
uma vitória. A tradição terminou com ele. Desta maneira nenhum general pôde formar uma
facção contra Augusto. Agora, a idéia da vitória era a idéia da vitória do Império – de todo o
povo romano. A pessoa que representava o Estado – o povo – era Augusto – claro. Seu arco
dentro do centro do Fórum é um símbolo da vitória do Império como um todo e não a vitória
de um general em particular" (Meirse & Wagg 1999: 44-5).
Diane Favro acrescenta que o Fórum Romano era o
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centro literal e simbólico de Roma, possuindo um forte espírito de local. Em tempos distantes, os
reis de Roma aproveitaram esse baixio pantanoso anteriormente usado para sepultamentos. Por
séculos, os romanos reuniram-se nesse espaço aberto para ouvir discursos, realizar negócios, assim
como assistir lutas de gladiadores, funerais estatais e outros acontecimentos cívicos. Todo edifício
celebra atividades e realizações públicas (1996: 34).
O Fórum apresenta um cenário dinâmico cheio de vida e associações potentes. (...) Como
cidadãos romanos, os edifícios apresentam-se como indivíduos distintos, relacionados pela
proximidade entre si e por propósitos comuns mais do que por um comando rígido (op. cit.: 36).

Os edifícios – e a cidade como um todo – eram veículos para a divulgação da história
pregressa de Roma, da tradição romana. Cada local, edifício, inscrição, escultura traziam
informações sobre os mitos, heróis, figuras importantes, grandes fatos etc. que tornaram
Roma – e os romanos – o que eram. "A experiência urbana era, assim, altamente carregada
[de história e tradição]. Os eventos e as vidas do passado davam poder ao local; o efeito
cumulativo podia não ser necessariamente belo de forma tangível, mas o era conceitualmente" (op. cit.: 48).
Citando uma passagem de Plauto, escrita no século II a.C. (Curculio [O Parasita];
466-82), pode-se ter uma idéia das pessoas que circulavam pelo Fórum: "Para perjuros, tente
87. No original, strong spirit of place.
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o Comício. Mentirosos e fanfarrões, próximos ao santuário de Cloacina; ricos esbanjadores
casados, às pencas na Basílica [Emília]". Segundo Juvenal (3.60-72), o número de estrangeiros em Roma era enorme.
Para Homo (1971: 402-3), o Fórum, no início do Império, era ainda o centro da cidade
do ponto de vista dos negócios e do lazer.
O comércio de luxo se instalou ai, com as mudanças das Basílicas Júlia e Emília, os
joalheiros do Pórtico Margaritária e os banqueiros da Via Sacra. Este comércio atrai e retém na
região toda uma clientela aristocrática. Ali se juntam, como em todos os centros onde se realizam
negócios envolvendo dinheiro, o mundo duvidoso dos especuladores e dos usurários, reunidos
especialmente ao redor do Puteal de Libão. O Fórum também conhece a clientela dos tribunais civis
e criminais, agrupados ao redor da estátua de Marsias, com todo o pessoal que se relaciona. Centro
de negócios, o Fórum é também um lugar de passeio (…) e de vadiagem, quarteirão geral dos
forenses, mistura de desocupados e de elementos duvidosos, que ali matam o tempo com
mexericos, jogos diversos, quando não coisa pior.

O elenco dos principais edifícios e monumentos seguirá a ordem topográfica.
Cronologicamente, segundo Coarelli (2003: 58), aparecem na seguinte ordem: necrópole
arcaica, a Regia, Templo de Vesta, Fonte de Juturna e o Templo de Cástor o Pólux, a zona
do Comício (Niger Lapis) e a Cúria, Basílica Emília e Basílica Júlia.
Depois da destruição do sítio do Fórum para as construções da Roma papal, no
Renascimento, somente no final do século XVIII iniciaram-se as escavações científicas nesta
área. Em 1788, von Fredenheim, um nobre sueco residente em Roma, explorou uma parte da
Basílica Júlia. Com a anexação de Roma ao novo Estado Italiano, teve início o período de
escavações e pesquisas mais fecundo. Entre 1871 e 1905, sob a direção sucessiva de Pietro
Rosa, Giuseppe Fiorelli e Giacomo Boni, liberou-se praticamente toda a área hoje visível.
Sucessor de Boni na direção das escavações, Alfonso Bartoli completou a escavação do
Templo de Vesta e da Basílica Emília e restaurou a Cúria Júlia. Sondagens em várias zonas
da praça (Comício, Basílica Júlia e Emília, área ao redor do Templo do Divino Júlio e do Arco
de Augusto, Régia) foram realizadas pelos diretores sucessivos.
Uma das melhores vistas do complexo monumental do Fórum Romano é – assim
como era na Antiguidade – a partir do Capitólio ou das arcadas do Tabularium (Coarelli 1984,
56-7). Tal disposição – Capitólio elevado e fórum na parte mais baixa – foi freqüentemente
reproduzida nos fóruns provinciais: o templo principal (muitas vezes do culto imperial),
normalmente construído sobre um pódio, nas províncias passa a ser inserido em um temenos
que está em um nível mais elevado que o resto da praça. Zanker (2000) analisa tal
disposição.
Os trabalhos construtivos iniciados por César "unificaram" as duas áreas distintas do
Fórum Romano até o final da República: o Comício, onde se desenvolviam as atividades
políticas internas e externas, com o Comício propriamente dito, a Cúria, a Graecostasis etc.;
e a área da "praça", onde se reunia a população da cidade para o comércio, jogos etc.
Quando César remodela toda a área do Comício, esta passa a integrar a área da praça,
como uma ampliação. No Império, há uma modificação política que se reflete na forma
urbana (Favro 1993 e 1996, Zanker 1992 e 2000, Pelletier 1982, Coarelli 1984, 1994 e 2003).
A Graecostasis, o Comício propriamente dito e outras estruturas republicanas são substituídas pela Cúria Júlia, a nova sede do Senado (ampliado) e as Rostra. Completando essa
modificação estrutural, o Fórum de César funciona como ampliação à área do antigo Fórum.
A Basílica Emília e a Basílica Júlia, que ladeavam os lados longos do Fórum,
regularizando-os e propiciando uma noção de enclausuramento parcial a partir de Augusto,
serão analisadas no Capítulo IV.
O Sacellum de Vênus Cloacina era o pequeno mas importante santuário a céu aberto
de Vênus Cloacina, que se encontrava ao lado das escadas da Basílica Emília, a oeste.
Possuía uma pequena base circular de mármore onde se apoiava originalmente a fachada de
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um pequeno edifício com dois simulacros de culto (a partir de representações monetárias). O
santuário marcava a entrada da Cloaca Maxima no Fórum.

Figura 14. Planta do Fórum Romano e de César no final da República.

O Templo de Janus ficava ao lado do Argileto, a rua que separa a Basílica Emília da
Cúria Júlia, que levava à Subura. Originalmente era um pequeno edifício, um arco com duas
portas, que abrigava o mais antigo e importante santuário de Janus. A estátua da divindade
bicéfala, que protegia as entradas e os inícios, era colocada no centro do monumento. Era
este o templo cujas portas permaneciam abertas em tempo de guerra e fechadas em tempo
de paz. Quando Nerva construiu seu Fórum, uma parte do Argileto desapareceu, incluindo a
parte onde ficava o pequeno templo de Janus. Parece que, para substituí-lo, Nerva fez
construir um arco dedicado a Janus na entrada do seu fórum.
O Comitium era o mais antigo centro político e jurídico da cidade unificada. Suas
várias partes compunham um todo funcional, que Coarelli considera "um espelho fiel da
constituição romana, com seus três elementos": a assembléia popular (na sua forma mais
antiga, dos comícios curiates) sendo representado pela praça circular, circundada por
degraus que funcionavam como arquibancada; o Senado, representado pela Cúria Hostilia e
o vizinho Senaculum (outro local de reunião de senadores); e os magistrados, com as Rostra,
a tribuna destinada a eles (Coarelli 2003: 65). Desde o Período Régio até a Tarda Idade
Republicana, a vida política e jurídica da cidade se concentrava neste local. No período
Imperial, como se viu, grande parte das suas funções, dentre as que não foram abolidas pelo
novo sistema, migrou para o Fórum.
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Figura 15. Planta esquemática do Comitium e da zona circundante em Idade Tardo-Republicana (o tracejado mais
grosso indica a fase arcaica; o mais sutil, a fase imperial; as linhas pontilhadas indicam os eixos determinantes da
passagem do sol observados dos degraus da Curia Hostilia). A. muralha médio-republicana; B. sub-estruturas; C.
tabernas; D. Basílica Pórcia; E. mosaico sob a igreja de S. Lucas e Santa Martina; F. vestígios do Comício.

Se, na época republicana, era um anexo do Fórum, "o Império [o] suprimiu totalmente,
e criou outros anexos, os Fóruns Imperiais". Também foram demolidos, além da Basílica
Pórcia (que queimou em 52 a.C. e não foi reconstruída), a Cúria Hostília, as Rostra e a
Graecostasis; novas Rostra são construídas no Fórum. "Desde a época de César, só subsiste
do Comício uma praça de dimensões bem restritas na frente da nova Cúria" (Homo 1971:
346-7). Assim, pouco restou dele depois das grandes transformações realizadas por César e
Augusto. Ocupava o ângulo setentrional do Fórum, a maior parte dele ficando sob a Cúria
Júlia.
Originalmente, era uma superfície ritualmente delimitada pelos augúrios e, portanto,
orientada segundo os pontos cardeais. Daí ser considerado um templum, local sagrado. Uma
passagem de Plínio, o Velho, é fundamental para reconstituir sua disposição topográfica
(H.N. VII, 60). Antes de 263 a.C., quando se introduziu o primeiro relógio solar, as principais
horas do dia eram anunciadas pelo arauto do cônsul. As escavações realizadas por Boni a
partir de 1899 revelaram a existência de oito níveis de ocupação, o primeiro, do final do
século VII a.C., correspondendo ao da primeira pavimentação do Fórum.
O Comício sofre uma total reconstrução na primeira metade do século III a.C.,
provavelmente no início da Primeira Guerra Púnica. A praça assume agora uma forma circular, com
degraus internos, que conservará até o final do Período Republicano. A forma imita a dos
ekklesiastéria gregos e foi provavelmente introduzida da Sicília (...). Com a nova forma do Comício,
encontrada também nas colônias latinas (em Cosa, Pestum, Alba Fucens, Fregela e Aquiléia), a
praça não podia mais ser utilizada como um grande relógio solar. Os dois quartos do círculo
dispostos a sul correspondiam respectivamente às Rostra (a leste) e à Graecostasis (a plataforma
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elevada onde os embaixadores estrangeiros – especialmente gregos, daí seu nome – assistiam às
reuniões do senado); enquanto a parte setentrional, ao lado da Curia Hostilia, era provavelmente
ocupada pelos tribunais (Coarelli 2003: 63-4).

Nos anos entre 54 e 44 a.C., César modificou toda a área, o que significou,
concretamente, a destruição dos últimos monumentos do Comício. A Cúria Hostilia foi
transformada no Templo da Felicitas, a nova Cúria Júlia é construída em outra posição,
condicionada pelo Fórum de César, as Rostra foram deslocadas para oeste, seguindo o novo
eixo do Fórum, enquanto a Graecostasis desaparece definitivamente. O novo pavimento
cesariano, de lajes regulares de travertino, engloba o pavimento de mármore negro do Niger
Lapis.

Figura 16. Vista reconstituída da área central do fórum no início do Império, olhando para noroeste
em direção ao Tabularium.

O último pavimento do Comício foi construído sob Augusto, provavelmente depois do
incêndio de 9 a.C., obra do pretor L. Névio Surdino, e permaneceu em uso até o final do
mundo antigo.
Toda esta definição do posicionamento dos monumentos republicanos será
importante quando da discussão sobre a primeira basílica da cidade, no confronto com os
dados de K. Welch.
O Atrium Libertatis era onde se localizavam, segundo Favro (1996: 37), os escritórios
dos censores, aos pés do clivus Argentarius, logo após o Cárcere. Quando Trajano construiu
seu Fórum, em 112 d.C., foi demolido e o arquivo passou a pertencer às bibliotecas ligadas à
Basílica de Trajano.
O Volcanal, o antiqüíssimo santuário de Vulcano, segundo a tradição, ficava no
Comício, entre a Graecostasis e as Rostra. Atualmente, é identificado como o Niger Lapis,
até o período tardo-republicano. Após a destruição do grupo de monumentos que ficavam
abaixo do Niger Lapis, o Volcanal continuou a existir, pois foi mencionado por escritores do
Período Imperial, como Plínio, o Velho (H. N. XVI, 236).
A Cúria Júlia é um grande edifício de tijolos, no ângulo do Argileto com o Comício. Era
a sede do Senado, cuja construção foi iniciada por César para substituir a precedente Curia
Hostilia. Augusto terminou sua construção e a inaugurou em 28 de agosto de 29 a.C. Mas o
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aspecto da restauração atual é o da última reforma, devida a Diocleciano, após o incêndio de
283 d.C. O edifício possuía um pórtico colunado, denominado Chalcidicum (em idade tardia,
possivelmente era chamado Atrium Minervae, o Átrio de Minerva). Homo (1971: 347) diz que
César construiu mais outro anexo para a Cúria Júlia além do Chalcidicum, o Secretarium
Senatus.
A area do Fórum se estendia até a Cúria Júlia que, por sua vez, estando
significativamente diretamente contígua ao Fórum de César, constituía um apêndice deste
último.
Na Cúria Júlia se encontrava guardado o clipeus virtutis de ouro, um escudo circular
honorífico com inscrição das virtudes e méritos de Augusto, objeto que passou a ser
apresentado como signo místico de Augusto. Era uma forma habitual de homenagem no
mundo helenístico que, com Augusto, é utilizada para expor as virtudes do governante.
Várias cópias foram encontradas em várias cidades do Império, como Arles (há a cópia de
mármore, do original de bronze, instalado em 26 a.C.), destacando a virtus (valor) e a iustitia
(justiça), virtudes conaturais do governante. Mas a virtude que representava o principal ponto
do programa de política cultural do novo governante era a pietas, a piedade para com os
deuses e a pátria. Combinado com a Vitória, passa a ser um símbolo do caráter invicto dado
pelos deuses ao governante (Zanker 1992: 120 ss.).
Uma moeda de 28 a.C. mostra que havia uma Vitória alada sobre um globo coroando
o topo da fachada do edifício, e outras estátuas nas laterais do telhado. As figuras das
Vitórias, a externa e a colocada no interior da Cúria, são uma imagem recorrente na
iconografia augustana. A Vitória, com Otaviano, aparece personificada, sobre a esfera
universal, com o atributo da coroa do triunfo (op. cit.: 61).
Entre a Cúria e a praça do Fórum estão espalhadas várias bases de monumentos
honoríficos, um local tradicionalmente ocupado por estátuas e monumentos honoríficos.
O altar de Saturno (Ara Saturni) localizava-se atrás das Rostra, em direção à Cúria
Júlia, diante do Templo de Saturno. Permaneceu em uso até o final do Império.
O Mundus ou Umbilicus Urbis ("umbigo da Cidade")88 ficava colado ao altar de
Saturno. Simetricamente ao Umbilicus, na outra extremidade do semicírculo das Rostra
imperiais, ficava o Miliarium Aureum ("Miliário de ouro"), um pequeno monumento, uma
coluna, erigido por Augusto em 20 a.C., indicando o ponto ideal de início das estradas
romanas que dali se dirigiam para todo o Império. O Miliário mencionava as distâncias entre
Roma e as principais cidades do Império. Sua cor dourada devia-se à sua cobertura de
bronze dourado e possuía uma base de mármore branco decorado com palmetas.
Evidentemente o Miliarium Aureum possuía uma relação direta com o Umbilicus; "o
centro do mundo romano se sobrepunha simbolicamente ao centro da urbe. Mas é este
último, certamente mais antigo, que serviu de modelo ao primeiro, e não vice-versa" (Coarelli
2003: 76).89
Como a Cúria, as Rostra Imperiais também foram reconstruídas por César, mas em
local diverso do original, sendo sistematizadas no lado mais estreito do Fórum, o norteocidental. Foram inauguradas pouco antes da morte de César, em 44 a.C., mas Augusto
provavelmente as reinaugurou depois da batalha de Ácio. O nome usado durante o Império
era Rostra vetera, para distingui-las das Rostra colocadas na outra extremidade do Fórum,
diante do Templo do Divino Júlio.

88. Que, para Coarelli (2003: 75), seriam a mesma coisa.
89. Paul Zanker, no seu artigo "The city as simbol: Rome and the creation of an urban image" (2000: 25-41), fala
da importância das estradas para a ideologia imperial romana, representando o domínio sobre a natureza e a
presença constante de Roma mesmo nas regiões mais remotas. São símbolos, assim como instrumento, do
controle Imperial. As palmetas que decoram a base do Miliário são, inclusive, elementos orientais, muito
presentes na iconografia das monarquias asiáticas.
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O Templo de Saturno, atualmente, é o grande edifício jônico aos pés do Capitólio, a
sudoeste das Rostra, no início do clivus Capitolinus. O templo mais antigo do Período
Republicano, depois do de Júpiter Capitolino, foi um dos últimos grandes templos financiados
por indivíduos privados antes do monopólio imperial.
Diante da fachada do templo, passa uma rua lajeada que se encontra com o clivo
Capitolino. Pouco antes do cruzamento entre os dois, sobre o vicus Iugarius, entre o templo e
a Basílica Júlia, foi erigido o Arco de Tibério, em 16 d.C., logo depois das vitórias de
Germânico.
Do outro lado do clivo Capitolino, aos pés da colina, um grupo de edifícios fechava o
lado ocidental do Fórum. Atualmente, de sul a norte, são eles: o Pórtico dos Deuses
Consentes, o Templo de Vespasiano e Tito, o Templo da Concórdia Augusta e o Cárcere.90
O piso lajeado da área central do Fórum, de época augustana, foi refeito pelo pretor
Lúcio Nerva Surdino, após os incêndios de 14 e de 9 a.C., que destruíram grande parte do
Fórum (da Basílica Emília aos Templos de Vesta e de Cástor e Pólux e à Basílica Júlia).
Junto com o pavimento, na verdade, grandes partes desses edifícios também foram refeitas.
Diante das Rostra há uma área quadrada não pavimentada, onde certamente
estavam plantadas a figueira, a oliveira e a videira que Plínio, o Velho (H.N. XV, 78), situou
no centro do Fórum, perto do Lacus Curtius.91
A Basílica Júlia, que ocupa toda a área entre o Templo de Saturno e o de Cástor e
Pólux, no lado sul da praça, determinava os traçados das duas principais ruas que ligam o
Fórum ao Tibre, o vicus Iugarius, a oeste, e o vicus Tuscus, a leste.
Imediatamente a leste do vicus Tuscus, sobre um alto pódio, ficava o Aedes Castor, o
Templo de Cástor e Pólux, também chamado dos Dióscuros ou ainda dos Cástores (seu
nome mais correto, segundo Richardson Jr. 1992: 74), como preferiam os romanos. Esse
culto grego foi introduzido cedo em Roma, já no início do século V a.C. É provável que
houvesse uma tribuna – uma das três Rostra que se tem notícia no Fórum – em frente ao
Templo, no lado leste do Fórum. O Senado se reuniu várias vezes no Templo.
Nesta área do Fórum também se localiza a Fonte de Juturna, ou Lacus Iuturnae, a
fonte mais importante para o povoamento arcaico, que brotava aos pés do Palatino, entre o
Templo de Vesta e o de Cástor e Pólux.
Atrás da fonte, em direção leste, há um edifício que apresenta diversas fases, desde a
tarda República até a plena Idade Imperial. De Idade Republicana são as tabernas, em
padrão laterício irregular (opus incertum), que se apóiam contra a Casa das Vestais, e
sustentavam uma rampa que subia ao Palatino.

90. O edifício atual constitui somente uma parte da prisão romana, ou Carcer, provavelmente a parte mais interna
e secreta, chamada Tullianum. Os outros ambientes da prisão eram conhecidos como Lautumiae, pois foram
escavados dentro das antigas pedreiras de tufo. No piso abre-se um buraco circular, que era a única entrada
para o ambiente inferior. Este é circular, construído inteiramente com blocos de peperino sem cimento, e
anterior a 184 a.C., data da construção da Basílica Pórcia. Muito recentemente, sondagens revelaram a
existência de uma fase precedente, construída com blocos de cappellaccio, portanto de Idade Arcaica, que
apresenta a mesma planta. O edifício conservado é a parte mais secreta e terrível da prisão, conhecida pelo
nome de Tullianum. As infiltrações de água que ainda ocorrem ali fizeram pensar que se tratasse, originalmente,
de uma cisterna, mas é mais provável que desde o início o edifício já funcionasse como prisão. Ali eram
lançados e depois estrangulados os prisioneiros de Estado, depois de haverem seguido o triunfo dos
vencedores romanos. Essa sorte foi reservada, entre outros, a Jugurta e a Vercingetórix: entre os romanos, ali
pereceram os partidários de Caio Graco, os Catilinários, Sejano e seus filhos. A descrição mais precisa do triste
edifício nos fornece Salústio (A Conjuração de Catilina, 55), a propósito dos Catilinários: "Esse é um lugar no
cárcere chamado Tuliano, um pouco à esquerda de quem entra, com cerca de 12 pés de profundidade sob a
terra. É cercado por robustas paredes, inclusive o teto, feitas de pedra: seu aspecto é repugnante e assustador
pelo estado de abandono, escuridão e fedor". "Também vale recordar a coragem de Jugurta que, precipitado no
Tullianum, dirigiu-se aos seus carcereiros galhofando: 'Como é frio este vosso banho, romanos!'" (Coarelli 2003: 81-2).
91. Coarelli informa que as três árvores foram replantadas há alguns anos (2003: 84).
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Pouco mais a sul, onde o vicus Tuscus dirige-se para o Velabro, há um grande
edifício, constituído por um grande pátio interno circundado por tabernas, os Horrea
Agrippina, depósitos de grãos construídos por Agripa, em uma área, como o Velabro,
inteiramente ocupada por lojas e empreendimentos comerciais de todo tipo. A área do Fórum
era, então, claramente também um espaço comercial. Mas não se deve imaginar os Horrea
Agrippina como um simples armazém: tratava-se de mais um monumento que exaltava o
Imperador e o braço direito dele, Agripa, ricamente construído.92
O Templo do Divino Júlio, no lado oriental do Fórum, constituindo um de seus limites,
foi erigido no local onde César, que entre outros títulos possuía o de Pontífice Máximo,
provavelmente foi cremado. Foi este o primeiro caso histórico em Roma de divinização post
mortem, segundo um costume oriental, adotado pelos soberanos helenísticos (Coarelli 2003:
95). O templo foi consagrado em 18 de agosto de 29 a.C. por Augusto. Diante do templo
Coarelli acredita que ficavam as Rostra ad divi Iulii.
A identificação da localização do Arco de Augusto apresentou diversos problemas
durante os trabalhos arqueológicos nas imediações do Templo do Divino Júlio. Parece que
havia pelo menos três arcos triunfais ao redor do templo, mas suas identificações não
apresentam consenso.93 O que se pode afirmar com um pouco mais de certeza é que, entre o
Templo de Cástor e Pólux e o Templo do Divino Júlio, há os vestígios de um arco de três
vãos, de época augustana, mas sua identificação é incerta.O mais provável é que houvesse
dois arcos, ambos com três vãos, um de cada lado do Templo, sendo um deles de 29 a.C.,
dito Aciano ou Ácio; e outro arco, entre o Templo de César e a Basílica Emília, de dimensões
menores, muitas vezes confundido com o Pórtico de Caio e Lúcio.
A via Sacra era o eixo viário mais antigo e importante do Fórum, conhecer seu
percurso na Antiguidade é fundamental para identificar a posição dos vários edifícios,
públicos e privados, descritos na tradição literária e relacioná-los com os vestígios atuais. É
uma questão que ainda não foi totalmente resolvida, dadas as várias alterações de percurso
que a via Sacra sofreu ao longo dos séculos.
Segundo Homo (1971: 345), a atividade construtiva de César e de Augusto no Fórum
teve duas conseqüências: a superfície da praça, que tradicionalmente ocupava o centro do
Fórum, encontrou-se restrita em proporções notáveis; e a via Sacra, em razão da construção
do Templo de César Divinizado e da Basílica Júlia, sofreu importantes modificações no
percurso. Coarelli (2003: 99) a identifica como a rua que, passando diante da Basílica Emília,
encontrava o Comício e, a partir deste, a Arx.
A Régia, que segundo a tradição, teria sido a casa construída pelo segundo rei de
Roma, Numa, para a residência dos reis, é um edifício de forma irregular, entre o Templo do
Divino Júlio, a oeste, o Templo de Vesta e a casa das Vestais, a sul.94 A forma atual da Régia
já estava definida nos últimos anos do século VI a.C., que corresponde à data tradicional do
início da República (509 a.C.); forma esta que se manteve até a Idade Imperial. Ela deve ser
entendida como um santuário que imitava a forma de uma moradia (Coarelli 2003: 101-2).

92. Nesse sentido, também podemos mencionar o Mercado de Trajano e os Horrea Piperataria, as lojas de
comércio de pimenta e especiarias e também dedicado ao comércio de drogas e remédios em geral, na Vélia.
93. As diferentes edições do Guia Arqueológico de Roma, de Coarelli, apresentam versões diferentes, tornando
confusa a reconstituição da área. Amanda Claridge (1989: 98 ss) simplifica a exposição das dúvidas e procura
uma solução menos controversa. Richardson Jr. (1992: 23) faz a descrição baseando-se em moedas, mas não
fornece uma localização segura, apresentando a mesma ilustração das duas primeiras edições de Coarelli. Para
Léon Homo (1971 [1951]: 344), o Arco Ácio e o Arco de Augusto são o mesmo: o Arco de Augusto, erigido
sobre a Via Sacra, em 29 a.C., para celebrar a vitória na Batalha de Ácio, passou a marcar a entrada do Fórum
neste lado.
94. Na Régia "havia um santuário de Marte, onde eram conservados, além das lanças, os escudos sagrados,
levados em procissão pelos Salii (os 'saltadores' ou 'dançarinos', corporação sacerdotal antiqüíssima) e um
santuário de Ops Consiva (a deusa agrícola das colheitas). Também eram conservados no edifício os
importantíssimos arquivos dos pontífices, o calendário e os anais da cidade" (Coarelli 2003: 101).
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Figura 17. Zona do Fórum Romano entre o Templo de Vesta e a Basílica Emília.
1. Templo de Vesta; 2. Arco Ácio; 3. Templo do Divino Júlio; 4. Régia; 5. Arco
Parta; 6. Pórtico de Caio e Lúcio; 7. Basílica Emília; 8. Templo de Antonino e
Faustina.

O Templo de Vesta, de forma circular, um dos mais antigos e importantes santuários
de Roma, está localizado no lado meridional da via Sacra, defronte à Régia. Provavelmente o
templo era o substituto do fogo-lar doméstico mais importante, o da casa do rei, que
representava e simbolizava todos os outros e, portanto, correspondia ao "fogo-lar de Estado".
No Templo também eram guardados, escondidos da vista de todos, menos das vestais, os
objetos sagrados trazidos de Tróia por Enéias, simbolizando a promessa de um futuro
império universal.
A Necrópole Arcaica é uma das poucas áreas do Fórum que permaneceu livre de
construções. Corresponde a um resíduo da necrópole da Idade do Ferro, que deve ter
ocupado uma grande parte do vale do Fórum. Em Época Imperial, porém, limitava-se a uma
pequena área entre o templo de Antonino e Faustina e o Templo de Júpiter Stator.
O Templo de Antonino e Faustina atualmente é a Igreja de São Lourenço, a norte da
Régia. Foi um templo erguido em 141 d.C. por Antonino Pio à sua mulher, Faustina, que foi
divinizada. Quando morreu o imperador, seu nome foi adicionado à inscrição da arquitrave.
As residências dos notáveis de Roma encontravam-se muito próximas do Fórum, na
área deste, na verdade, até o início do Império, entre o Fórum e o Palatino. A grande
mudança ocorreu somente após o incêndio de 64 d.C., quando "todo este quarteirão mudou
radicalmente de aspecto", com os trabalhos para a construção da Domus Aurea (Coarelli
2003: 114).
Enquanto o bairro do Palatino tornou-se o centro político da Roma imperial [pois era onde
morava o imperador], o Fórum, com a decadência do Senado e o desaparecimento dos Comícios,
perde gradualmente sua importância como tal. (…) Mas conserva, na Roma imperial, sua
importância judiciária e comercial tradicional e, em compensação por sua importância política
desaparecida, a paz romana vai se traduzir ali por um magnífico desenvolvimento monumental
(Homo 1971: 343-4).
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Figura 18. O Fórum Romano no final do século I d.C.

3.3. Os Fóruns Imperiais
Os fóruns imperiais, construídos em sucessão, determinaram não só as formas dos
fóruns nas províncias ocidentais, como sua relação com as respectivas basílicas. O modelo
inicial foi o de César, e o de Augusto seguiu a mesma estrutura básica. Mas a grande
diferença – a colocação da basílica inserida no corpo dos pórticos que delimitam o espaço do
fórum – aparece, em Roma, com Trajano. Como será demonstrado no Capítulo IV, esta
inovação, porém, não surgiu em Roma, mas exatamente nas províncias ocidentais..
Para Homo, "César e Augusto, estes dois grandes empreendedores em matéria de
urbanismo, aparecem como os criadores do Fórum imperial" (1971: 344).
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Figura 19. Planta dos Fóruns Imperiais. 1. Porta republicana da cidade; 2 e 3. Bibliotecas de Trajano; 4. Êxedra
do Fórum de Trajano; 5. Pórtico do Fórum de Trajano; 6. Casa dos Cavaleiros de São Jorge; 7. Sala da estátua
colossal; 8. Templo de Mars Vltor; 9 e 10. Êxedras do Fórum de Augusto; 11. Porticus Absidata; 12. Templo de
Minerva; 13. "Le Colonnacce"; 14 e 15. Templo da Paz; 16. Sala da Planta Marmórea (de Roma); 17. Basílica de
Maxêncio; 18. Igreja de S. Cosmo e S. Damião; 19. Templo de Antonino e Faustina; 20. Escavações recentes
(1996 em diante); 21. Cúria Júlia; 22. Igreja de S. Lucas e Sa. Martina; 23. Cárcere Tuliano.

3.3.1. O Fórum de César
A área ocupada pelo Fórum de César media originalmente cerca de 160 por 75
metros (c. 12.000 m2), formando um retângulo muito alongado, com três lados circundados
por um pórtico colunado duplo. Seu acesso se dava tanto pelo clivus Argentarius quanto pelo
Campo de Marte. Mas o acesso principal era a sudeste, pelo Argiletum (cujo nome
provavelmente era clivus Lautumiarum, na época de César), em frente ao Cárcere Tuliano. O
nível da praça é atingido por meio de uma antiga escada de travertino, que comunica a praça
do Fórum de César ao clivus Lautumiarum (ou Argiletum). Neste local foram encontrados
vestígios de um edifício colunado que pode ser identificado como a Basílica Pórcia.
Ainda na Gália, César enviou instruções para a construção de um novo fórum, em 54
a.C., segundo ele para acomodar negócios públicos. Cícero, em uma carta a Ático (IV, 16,8),
informa que foi encarregado, por César, de adquirir o terreno necessário para a construção
de um novo fórum, que posteriormente assumiu o nome do ditador. Só o terreno custou 60
milhões de sestércios. Suetônio (A Vida de César, 26) e Plínio, o Velho (H. N. XXXVI, 103)
afirmam, por sua vez, que a soma despendida para a compra do terreno das mãos de
particulares foi de 100 milhões de sestércios. Esta informação pode significar duas coisas: ou
que o preço dos terrenos aumentou, ou que foram adquiridos outros terrenos posteriormente
para ampliar a área inicialmente pretendida.
O novo complexo provavelmente estendia-se até o Atrium Libertatis, a antiga sede
dos arquivos dos censores, que ficava sobre a selada que ligava o monte Capitolino ao
Quirinal. O Templo, inclusive, apoiava sua abside nessa elevação. A sede dos arquivos foi
posteriormente reconstruída, de forma grandiosa, por Augusto. Trajano, quando construiu seu
fórum, a eliminou completamente.

89

Os trabalhos devem ter levado muito tempo. As obras se iniciaram após uma
promessa de César, antes da batalha de Farsala, contra Pompeu. Após a vitória, em 48 a.C.,
César dedica o templo de Vênus à Generatrix, pois Vênus era tida como "ancestral dos
romanos e particularmente dos Júlios (...) Como resultado, o projeto se transformou de uma
simples extensão do Fórum Romano em um espaço demarcado distinto, associado aos
negócios públicos e ao engrandecimento de seu patrono. Como o nome implica, o novo
Fórum Júlio tornou-se, de fato, um heroon a César" (Favro 1996: 62). Embora o Templo de
Vênus Generatrix, na parte oeste da praça, e o Fórum terem sido consagrados em 46 a.C.,
suas obras estavam incompletas. Foi Otaviano quem as terminou, após a morte de César.

Figura 20. Templo de Vênus Generatrix antes da reconstrução de Trajano.

No centro da praça, segundo o poeta Estácio (Silvae I, 1), ficava a estátua eqüestre
de César, sobre um cavalo cujas patas dianteiras tinham a forma de pés humanos.
O lado sudoeste é formado por uma série de tabernae de várias profundidades e
fachada de dois níveis sobrepostos. As tabernas são precedidas por uma colunata dupla,
colocada sobre uma plataforma de três degraus. Não está claro como o pórtico era coberto
nem como o teto estava ligado com a fachada das tabernas.
O Fórum primitivo acabava aproximadamente na altura dos dois nichos semicirculares
desiguais, que se apoiavam nas tabernas, de um lado, e no templo, do outro. O pórtico
continua até o pódio do templo.
O Templo de Venus Generatrix ocupava o fundo da praça, em posição axial, sobre um
alto pódio revestido de mármore. O edifício possuía oito colunas frontais e nove nas laterais,
sendo cega a parede do fundo (segundo o modelo que Vitrúvio descreve como perípteros
sine postico). As colunas eram coríntias, com arquitrave e frontão de mármore.
A cela do templo terminava em abside, com a estátua de Vênus Generatrix, a mãe de
Enéias e mítica progenitora da gens Júlia, obra do escultor Arcesilaos. "Trata-se, se não do
primeiro, de um dos primeiros templos em abside, pertencente a um tipo muito difundido
sucessivamente. Um bloco de concreto tombado sobre o pódio mostra que a cela era coberta
com abóbada" (Coarelli 2003: 128).
No Fórum havia a estátua colossal de Tibério, dedicada ao imperador pelas catorze
cidades da Ásia Menor, para agradecer-lhe pelas ajudas recebidas depois dos desastres
causados pelos terremotos de 17 e de 23 d.C.
O Fórum de César se apresentava, então, como uma longa e estreita praça porticada, cujo
templo, que ocupa praticamente todo o lado menor oposto à entrada, constitui a conclusão e o
elemento unificador. Essa visão rigorosamente axial e centralizante, é ainda fortalecida pela existencia da abside com a estátua de culto (...). Parece evidente a função ideológica e as características
propagandísticas dessa disposição arquitetônica, provavelmente baseada no modelo dos santuários
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helenísticos dedicados aos soberanos divinizados: essa disposição pretendia exaltar a deusa
progenitora da família Júlia e, conseqüentemente, o próprio imperador, cuja estátua eqüestre, no
centro do Fórum, inseria-se nesse eixo sacralizante (Coarelli 2003, 128-9).

O Fórum Júlio apresenta um programa e uma planta ainda mais unificados que os do
Fórum Romano. "Segundo Apiano, César criou o complexo 'não para o comércio, mas [como]
um local de encontro para a realização de negócios públicos... onde o povo se reúne para
buscar justiça ou aprender as leis' (B. Civ. 2. 102)" (Favro 1996: 69).
Adjacente ao Fórum Romano e tangente a ele, estava a nova casa do Senado, de
onde se podia entrar diretamente no Fórum Júlio. As salas que ladeavam o lado ocidental do
novo fórum provavelmente eram ocupadas por arquivos oficiais e parafernálias para as
Assembléias públicas, ou abrigavam vários negócios senatoriais.
Totalmente cercado, o novo fórum era praticamente invisível a partir do Fórum
Romano. "O Fórum Júlio cerca os observadores em uma mensagem isolante e penetrante.
De dentro do complexo, os romanos tinham pouco contato externo com o resto da cidade e
com os empreendimentos de outros cidadãos". Era um "oásis de ordem", beleza e opulência
dentro da cidade, formando um cenário teatral. A estátua-retrato de César com couraça e a
eqüestre faziam alusão a Alexandre Magno (op. cit.: 71-2).
Para Zanker (1992: 45), o Fórum de César, assim como o teatro de Pompeu, no Campo de Marte, é um edifício público de caráter "privado" que alcançou uma nova dimensão. "A
magnitude e as pretensões destes monumentos correspondiam à importância destas duas
personalidades nos tempos da res publica decadente".
No Templo de Vênus Generatrix, que dominava a praça, César fazia suas aparições
públicas. O fato de erigir um complexo de tais dimensões, e dentro do Pomério, junto ao
antigo Fórum, tinha um caráter evidentemente simbólico, assim como o ato de mandar
demolir a antiga Cúria, que havia sido renovada havia pouco, para a construção de uma nova
exatamente sobre o sacrossanto Comitium. Este tipo de manifestação pessoal ia contra as
tradições da República.
3.3.2. O Fórum de Augusto
Construído por Augusto com fundos oriundos da venda de butins de guerra (ex
manubiis), a edificação de um novo fórum, com o Templo de Marte Ultor, "vingador", deve-se
a um voto feito antes da batalha de Filipe, em que morreram os assassinos de César, Bruto e
Cássio (42 a.C.). Os trabalhos se arrastaram por quarenta anos, sendo inaugurado somente
em 2 a.C. Como o Fórum de César, o terreno foi comprado de particulares, mas a praça ficou
menor do que teria desejado Augusto, pois não desejava recorrer à força para expropriar
alguns proprietários relutantes (segundo Suetônio, A Vida de Augusto, 56, 2).95
Oficialmente, a função da nova praça monumental era desafogar a multidão que se
aglomerava no dois fóruns mais antigos e propiciar novos espaços para os processos e as
transações comerciais. Mas o Fórum de Augusto foi, antes de tudo, "um centro de prestígio,
destinado a glorificar o imperador, especialmente do ponto de vista das suas funções
militares e 'triunfais'" (Coarelli 2003: 130).
Para Homo (1971: 385-6), os dois fóruns imperiais tinham como objetivo desafogar o
antigo Fórum Republicano, que "tornara-se muito pequeno para a multidão de negócios,
sobretudo judiciários, que ocorriam ali".
A escavação arqueológica limitou-se ao setor nordeste, incluindo o templo e uma
parte dos pórticos laterais, compreendidos entre as duas grandes êxedras. Todo o setor
anterior, com a entrada, foi recoberto, sem ser escavado, pela Via dos Fóruns Imperiais, na
época de Mussolini.

95. Parece que uma parte da área já pertencia a Otaviano, no local onde foi erigido o templo.
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Figura 21. O Fórum de Augusto e a junção (hipotética) com o de César.

A parte posterior do Fórum fazia divisa com a Subura, o bairro popular de Roma,
densamente povoada e sujeita a incêndios constantes. Um grandioso muro de cantaria (opus
quadratum) de peperino e pedra gabina, com partes de travertino, de cerca de 33 metros de
altura, protegia e isolava o Fórum da vizinha Subura. Havia duas entradas para o fórum
nesse muro, e um forte desnível com relação ao antigo bairro da Subura (o vale entre o
Quirinal e o Esquilino).
O Fórum de Augusto media 125 metros aproximadamente de comprimento por 118
metros de largura. A praça possuía duas êxedras perfeitamente simétricas que ficavam
encaixadas no fundo dos pórticos laterais posteriores, depois de uma segunda fileira de
pilastras, exatamente defronte às escadarias do templo. Esses dois pórticos laterais
apoiavam-se em plataformas precedidas por três degraus. As duas grandes êxedras que se
abrem no fundo dos pórticos laterais são uma novidade que também aparecerá no Fórum de
Trajano. Nessas êxedras havia estátuas dos heróis, reis e de figuras mitológicas da história
de Roma, da Liga Latina, do Império e da família Júlia. "O Fórum de Augusto combina as
associações estatais (as esculturas das figuras da história da própria Roma), as associações
da família de Júlio César (os retratos dos membros da família), as associações da última
conquista do reino grego (as esculturas gregas), as associações particulares com Augusto (o
deus Marte Ultor). O Fórum tem uma iconografia em parte privada, em parte pública" (Meirse
& Wagg 1999: 44).
As descrições iconográficas do Fórum de Augusto, atualmente, seguem, com poucas
alterações, a apresentada por Paul Zanker, no Poder das Imagens. Como, por exemplo, as
de Favro (1996) e de Coarelli (2003).
A parte superior do pórtico era ornada com cariátides, cópias das do Erecteu de
Atenas, alternadas com escudos com a cabeça de Júpiter Amon e de outras divindades. A
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parede frontal das êxedras, "segundo a duvidosa reconstrução de Gismondi, ultrapassava o
teto do pórtico: é provável que houvesse janelas nessa parede para iluminar a êxedra"
(Coarelli 2003: 130-1).

Figura 22. Reconstrução da fachada do Templo de Mars Vltor e dos pórticos.

Nos pórticos e nas êxedras havia estátuas representando os summi uiri da República,
com as estátuas de Enéias e Rômulo em posição de destaque nas êxedras.
O significado dessa contraposição é claro: diferentemente do que acontece no Fórum de
César, onde é evidente a afirmação do poder monárquico através da divinização virtual do ditador,
aqui, segundo um modelo típico da propaganda augusta, percebe-se um compromisso entre tradição
e inovação: recupera-se a história republicana e, ao mesmo tempo, identifica-se esta com a história
da própria família Júlia. Rômulo descende de Enéias, e os genitores divinos deles – Marte para o
primeiro e Vênus para o segundo – estão reunidos no culto do Templo de Marte Ultor. Em suma, a
propaganda augustana sugere que o Império é a conclusão lógica e providencial da República.
Desse modo, o Fórum de Augusto se torna uma espécie de imenso átrio patrício, com os retratos
dos antepassados. A estátua de Augusto no carro triunfal, que ocupava o centro do Fórum
(provavelmente na parte não escavada), estava posicionada, enfaticamente, no eixo do templo
(Coarelli 2003: 131-2).

O Templo de Mars Vltor ocupava uma posição similar à do Templo de Vênus no
Fórum de César. O templo foi dedicado a Marte, o deus da guerra, neste caso o vingador,
que teria ajudado Augusto a derrotar os que mataram César e os que lutaram contra Augusto
na última guerra civil. O pódio, muito alto, de cantaria (opus quadratum) de tufo do Ânio, era
revestido por grossas lajes de mármore de Carrara; o altar estava inserido no centro da
escadaria, que possuía duas fontes nas extremidades; e a cela terminava em abside.
No Fórum de Augusto se concentravam todos os aspectos da guerra e do triunfo
romanos. Aqui se reunia o Senado para decidir sobre as declarações de guerra e para
ratificar a paz; no altar do templo os governadores celebravam sacrifícios antes de partir para
as províncias. Além disso, as estátuas dos generais vencedores eram erguidas no fórum,
mas, em Idade Imperial, não tinham mais o direito de celebrar o triunfo, reservado agora
somente ao imperador: desse monopólio triunfal do príncipe, o próprio Fórum constitui a mais
clara ilustração (Coarelli 2003: 133-4).
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3.3.3. O Fórum de Nerva ou Transitório

Figura 23. Fórum de Nerva, Porticus Absidata e Basílica Emília, planta restaurada.

Apesar de a sua construção ter sido iniciada e praticamente terminada por Domiciano,
quem o inaugurou foi Nerva, em 97 d.C., após a morte de Domiciano. O nome de
Transitorium se deve à posição da praça, que cobriu o primeiro trecho do Argileto, a rua que
ligava o Fórum republicano à Subura. O Fórum de Nerva passou a fazer a ligação entre os
três fóruns agora existentes e o Templo da Paz, a leste. Por causa do pouco espaço ainda
disponível, a praça assume uma forma muito alongada e estreita, com 120 x 45 m96, o que
impediu a construção de um pórtico. Em seu lugar, no lado direito (leste) da praça, foi
construída uma grande colunata, que se ligava à fachada original do Templo da Paz. O lado
menor, voltado para o Fórum Romano, encosta no muro de fundo da Basílica Emília. Parece,
segundo uma fonte tardia, que o Arco de Janus, que ficava no começo do Argileto, foi
substituído por Domiciano por um arco quadrifronte, colocado à margem da nova praça.
Há notícias de estátuas gigantescas do imperador, colocadas na praça.
No fundo da praça, no lado norte, estava o Templo de Minerva (uma das deusas da
Tríade Capitolina, patrona do artesanato e da guerra, rival de Marte), divindade venerada por
Domiciano, mas a inscrição leva o nome e os títulos de Nerva.

96. Chaisemartin (2003: 174) confirma estas medidas de Coarelli. Já Claridge (1998: 156), diz que o Fórum de
Nerva media 117 x 39 m. Richardson Jr. (1992: 168) não fornece suas dimensões.
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3.3.4. Fórum de Trajano

Figura 24. O Fórum de Trajano, planta baixa e corte. 1. propileu; 2. bibliotecas; 3. Coluna Trajana; 4. Basílica
Ulpia; 5. estátua eqüestre de Trajano; 6. galeria tripartida; 7. aula; 8. Mercados de Trajano. A, B, C e A1, B1, C1:
caixas das escadas (Chaisemartin utiliza os esquemas de Meneghini, que excede a altura da Basílica Ulpia).

O último e o mais grandioso dos Fóruns Imperiais é o construído por Trajano, entre
107 (ano de seu triunfo sobre os dácios) e 113 d.C. Como não havia mais espaço para a
construção de um novo fórum (o de Nerva havia sido reduzido exatamente por isso), pois a
área compreendida entre a Vélia, a Subura, o Quirinal e o Vale do Fórum já havia sido
completamente ocupada pelos edifícios precedentes, Trajano mandou eliminar a selada que
unia o Capitolino e o Quirinal. Evidentemente, também foram destruídas as construções da
selada, como o Atrium Libertatis e um trecho da Muralha Serviana, entre o Monte Capitolino e
o Quirinal. O arquiteto de Trajano foi Apolodoro de Damasco, um competente engenheiro
militar que havia feito a ponte sobre o Danúbio que iniciou a campanha da Dácia.
A reconstituição do fórum e da basílica, especialmente no que diz respeito à
decoração, é feita através de imagens monetárias. Grande parte da área dos Fóruns
Imperiais não foi escavada, e provavelmente não o será tão cedo: além do problema de se
escavar o centro de uma cidade tão populosa e dinâmica quanto Roma, a Avenida dos
Fóruns Imperiais passa diagonalmente exatamente pela área.
Entre o Fórum e o Mercado de Trajano, havia uma rua pavimentada com basalto, que
separava este do muro periférico, de Peperino, do fórum. Provavelmente, o muro tinha a
mesma altura do do Fórum de Augusto e a mesma função, "uma grande barreira protegendo
o fórum e seus custosos mármores e estátuas contra o fogo" (Claridge 1998: 161).
O fórum media 300 m de comprimento por 185 de largura. Construído ex manubiis,
com os espólios da conquista da Dácia, em 106 d.C., foi inaugurado em janeiro de 112, mas
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a Coluna Trajana, ainda inacabada, somente em maio de 113 foi inaugurada, junto com a
reconstrução do Fórum de César.
O monumento se articulava sobre terraços ligeiramente elevados um com respeito ao
outro, de sul a norte. A entrada ficava no lado sul do Fórum de Augusto, através de um
grande arco com vão único. Passando o arco, entrava-se na grande praça retangular, pavimentada com blocos de mármore italiano, em cujo centro ficava a grandiosa estátua eqüestre
de Trajano.
Os dois lados da praça eram fechados por pórticos colunados, dois degraus97 acima
da praça. Os pórticos mediam 112 m de comprimento (380 pés romanos) por 14,8 m de
largura (50 pés romanos), pavimentados com mármore pavonazzetto, vermelho e amarelo,
original da Frígia. No fundo deles, duas grandiosas êxedras semicirculares, muito provávelmente inspiradas nas do Fórum de Augusto. No interior, as êxedras tinham dois andares e
nichos com estátuas.
Dentre os fragmentos de estátuas encontrados nas escavações da praça, há duas
cabeças gigantescas, do imperador Nerva e de Agripina, a mãe de Nero, que revelam o uso
da galeria colunada para expor os retratos dos imperadores precedentes e dos membros
mais importantes da família imperial. O fundo da praça era fechado pela imponente Basílica
Ulpia (que será descrita no capítulo IV).
A posição relativa do Fórum e da Basílica é a que aparece muitas vezes na Gália.
Trajano, seguindo o esquema do fórum fechado, como César e Augusto (mas sem basílicas),
colocou a basílica integrada aos pórticos que delimitam o espaço fechado.
Apesar de as basílicas do Fórum Romano servirem como delimitadoras do próprio
Fórum, elas são edifícios independentes de uma praça que permitia uma grande circulação,
inclusive de carros, e não uma praça fechada, com acesso restrito e que cria um ambiente
isolado do resto da cidade. Fóruns, como o de Augusto, formam uma fronteira entre o centro
majestoso e o resto da cidade.
Mas ainda é uma basílica dentro de um fórum; a de Maxêncio, do final do Império,
encontra-se em uma área periférica do velho Fórum republicano, fora da área da praça. Seria
porque as basílicas haviam se tornado praticamente um espaço de exaltação do imperador,
ou simplesmente pela falta de espaço?

4. As imagens presentes nos Fóruns Imperiais
A longa descrição dos fóruns apresentada acima tem principalmente dois objetivos. O
primeiro, que será discutido no capítulo IV, sobre as basílicas, procura já apresentar alguns
pontos importantes, necessários para o debate sobre as origens das basílicas romanas. O
segundo objetivo é conhecer como os fóruns (e as basílicas) tornaram-se elementos que
refletiam a sociedade romana no Império.
O programa de renovação cultural iniciado com Otaviano (Zanker, Augusto y el poder
de las imagines, 1992: 123 ss.), que visava combater um pessimismo que perpassava a
sociedade romana após décadas de conflitos internos, especialmente entre a classe alta, que
também considerava a decadência moral como responsável pela crise da República, tinha
cinco pontos principais.
Através da pietas, pretendia-se uma renovação do interesse pela religião dos
antepassados. Houve uma espécie de "saneamento físico", com reforma de templos,
renovação e retomada de cultos. Outro ponto era a publica magnificentia, a restauração,
construção e embelezamento dos edifícios públicos. A adoção do estilo coríntio, especialmente para a arquitetura religiosa, acaba por transformá-lo na ordem cívica da arquitetura
sacra. A restauração da virtus romana, cujo símbolo foi a retomada das insígnias romanas
97. Três degraus, segundo Claridge (1998: 162).
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dos partas, em 20 a.C. E, por fim, leis de renovação moral (de 18 a.C.), concluindo o
saneamento interior (este último ponto, segundo Zanker, teve um efeito mais simbólico do
que real, prático). Assim, nada se oporia ao início da Idade de Ouro.
No que tange às basílicas romanas, a publica magnificentia é o ponto principal a ser
considerado. Se no final da República ostentava-se em Roma a riqueza privada, Augusto, o
Princeps, passa a erigir "esplendorosos edifícios a serviço do ócio popular e, ao mesmo
tempo, fazer gestos simbólicos contra a imoralidade da privata luxuria" (Zanker 1992: 167).
Augusto toma medidas contra o luxo privado, não apenas com uma nova legislação contra a
ostentação, mas com atitudes mais concretas, transformando espaços residenciais privados
em espaços públicos, como a casa de Polião, na Subura, que foi transformada no público
Pórtico de Lívia (op. cit.: 168 ss.).
Mas foram sobretudo os edifícios para o ócio que deram a Roma um aspecto
completamente novo. "[Para suas construções, Augusto] não apenas aceitava a colaboração
dos membros de sua família, como também a de seus amigos. Seu principal colaborador foi
Agripa, que assumiu com singular lealdade o papel de lugar-tenente neste terreno" (op. cit.:
170). Organizou o sistema de abastecimento de água, da sua captação à distribuição,
construiu termas públicas, parques, ginásios, pórticos etc., criando uma infra-estrutura que
Zanker diz que "cumpriam as funções de uma villa para o povo" (op. cit.: 172). Devo acrescentar, ao conjunto de obras sob responsabilidade de Agripa, a elaboração da rede de
estradas de que dotou especialmente a recém-incorporada Galia Comata, agora transformada em províncias do Império. A importância dessa rede viária na integração das diferentes
regiões da Gália ficará mais clara no capítulo seguinte.
Para Zanker, somente Augusto podia comparar-se a Agripa no que diz respeito à
publica magnificentia. Dentre as obras realizadas pelo princeps, estão as conclusões das
grandes construções iniciadas por César, a Basilica Julia e o Forum Iulium.98 Especialmente
importantes nos trabalhos de edificação de Augusto eram os fóruns, o velho Fórum
Republicano e os dois novos, o de César e o seu próprio.
Embora estivesse nos planos de César transformar, pelo menos a área do Campo de
Marte, em uma cidade hipodâmica, com um sistema retangular de ruas e insulae de igual
tamanho, a nova Roma não chegou a ser nunca uma cidade helenística. Augusto, por sua
vez, tinha um planejamento diferente:
inovações ou intervenções tão profundas contradiziam os princípios de seu modo de agir. A pietas
exigia respeito pelos antigos lugares de culto, seu estilo político tolerava o respeito pela propriedade
privada e a escala de valores dos antepassados (Mores Maiorum) impunha simplicidade nos bairros
residenciais.
Por estas razões, o sistema de ruas permaneceu intacto em numerosos lugares. (…)
Embora o Princeps empreendesse, também neste âmbito, uma ordenação e estruturação, sua
intervenção foi levada a cabo de outra forma (op. cit.: 187-8).

Acredito, então, que o plano ortogonal, a primeira manifestação de uma urbanização
romana que era introduzida na Gália (que veremos com maiores detalhes nos capítulos
seguintes), era mais um modelo intelectual na própria Roma do que um modelo concreto,
mesmo com as "regularizações" da malha viária urbana realizadas por Augusto.99 E as
melhorias concentravam-se nas áreas "nobres" da cidade; a área residencial antiga continuou
com seu aspecto arcaico e desordenado, parecendo "um apêndice da nova Roma construída
no mármore" (segundo Estrabão).
O contraste torna-se mais evidente quando se observa o Fórum de Augusto, cercado
por uma grande muralha, de 33 metros de altura, isolando-o totalmente da Subura, inclusive
visualmente. A muralha também tinha o propósito prático de proteger o santuário dos
98. Para a lista completa das obras públicas realizadas por Augusto, ver seu testamento político, o Res Gestae,
especialmente 19-21.
99. Dividiu a cidade em quatorze regiões e duzentos e sessenta e cinco vici (bairros), com administração própria
composta por magistri e ministri, ligados aos cultos dos Lares e do monarca, e com tarefas menores como
segurança, bombeiros e fiscalização das construções.
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incêndios da Subura, "mas sua forma monumental e arcaica proporciona, também, um
caráter manifestadamente simbólico no conjunto da cidade", "acentuando a fronteira entre a
simplicidade dos bairros residenciais e a maiestas e a magnificentia dos templos e edifícios
públicos". Ao mesmo tempo, sua forma irregular demonstrava ao contemporâneo o respeito
de Augusto pela propriedade privada (op. cit.: 188-9).
O novo Estado imperial romano, com o poder unipessoal do Princeps consolidado,
duradouro e com paz duradoura, precisa de um novo mito de Estado que condissesse com
essa imagem. Esse novo mito surge de forma não sistemática, com elementos de âmbitos
distintos, que só se juntam em torno de Augusto. As iniciativas vinham tanto do próprio
Augusto quanto de seus admiradores, criando-se "uma rede cada vez mais densa de
interações que constituíram um 'sistema' como jamais havia sido projetado. O novo mito de
Estado nunca foi formulado por escrito como um corpo coerente de idéias. Em seu conjunto,
fora formado essencialmente a base de imagens" (op. cit.: 201).
Essas imagens e a forma como as elites ligadas ao poder as reproduziam – exaltando
o imperador e a si mesmas – se repetiu nas províncias gaulesas. Veremos nos capítulos
seguintes como as elites locais se mostram representantes e associadas ao poder imperial
através da reprodução das imagens da capital. Mas essa reprodução não inclui todos os
elementos , todas as "imagens", signos, que surgiram com Augusto, uma vez que tal riqueza
de detalhes e significados só seria compreensível para os próprios romanos que viviam
próximos e/ou participavam do poder. Zanker concentra seu estudo na própria Roma, mas
demonstra como algumas determinadas imagens principais são consolidadas e reproduzidas
fora de Roma. Por exemplo, os retratos de Augusto, o próprio culto imperial, sua associação
com Júpiter e Amon, a reprodução de clípeos e de inimigos vencidos. E, é claro, uma
estrutura urbana "racional", pelo menos na área que abrigará o centro político e administrativo – e religioso – da civitas. Este centro se concretiza nos fóruns regulares, projetados
desde a implantação da malha urbana romana, mesmo que só sejam realmente construídos
anos depois.
Dentre os motivos recorrentes no universo imagético que surge com Augusto e se
difundem pelo Império Ocidental estão as representações de fecundidade e abundância
(como as gavinhas100), da Vitória (em um friso do Templo de César, no Fórum, crescem as
figuras da Vitória surgindo das gavinhas), dos prisioneiros bárbaros submetidos (outra vitória
fundamental incorporada ao universo imagético augustano foi a batalha contra os partas, que
redimiu a perda dos estandartes e das águias das legiões em 53 a.C., um duro golpe na
honra e na virtus romanas).101
Os artistas augustanos não representavam a guerra em si; ressaltavam a paz e a
segurança, contribuindo para fazer esquecer os conflitos (na Espanha, Ibéria e Alemanha)
contra povos que eram, agora, aliados. Para Zanker, o retrato de Augusto de Prima Porta –
que comemora a vitória sobre os partas – representa o Princeps como um defensor da
providência e da vontade divina. É essa imagem de Augusto, vitorioso por natureza, que se
difunde pelo Império.
Ao mesmo tempo, na cidade de Roma, não se perdeu a consciência do passado. A
Vrbs marmórea de Augusto falava claramente em favor do novo governante, que se
apresentava como restaurador, e não inovador. Augusto também buscava seu apoio no
passado, na antiga e livre (para as grandes famílias aristocráticas) res publica.
A questão da sua sucessão, como forma de assegurar a eternidade do novo Estado
via uma dinastia, aparece na retomada de símbolos do início da ascensão de Otaviano:
César divinizado e o sidus Iulium, o mito de Enéias e do novo Estado, cuja materialização
100. Gavinha: apêndice filiforme por meio do qual as plantas se ligam a outras (Houaiss). São ramos que formam
espirais, imitando, de forma estilizada, uma planta semelhante a uma trepadeira.
101. Na verdade, o retorno dos troféus a Roma deveu-se a um acordo diplomático com o rei parta Fraates, e não
a uma guerra, fato convenientemente "esquecido". Foi considerada a vitória que deu início ao Saeculum
Aureum, pois possibilitava a manifestação simbólica da relação entre o triunfo, a religião, a ordem do Estado e o
progresso geral, segundo Zanker (1992: 222 ss).
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mais evidente era o Fórum de Augusto (op. cit.: 230 ss.). A análise da simbologia do Fórum
de Augusto desenvolvida por Zanker tornou-se a padrão, definitiva (até agora) para todos os
estudos, inclusive com a reprodução do seu esquema de interpretação.102
O Fórum de Augusto expunha a história de Roma, mas uma versão revisada e
adaptada às novas circunstâncias, resumindo-a de forma a destacar o que se referia ao
constante crescimento do Império até o presente, criando a impressão de um futuro
determinado pelo destino. O Senado concedeu a Augusto o título honorífico de Pai da Pátria,
Pater Patriae.
Desde os tempos de Augusto, são realizados no Fórum vários atos e cerimônias de
Estado, muitos dos quais, até então, haviam estado parcialmente limitados ao templo
capitolino de Júpiter (investidura da toga, inscrição nas listas militares, reunião do Senado
para tomar decisões relativas à guerra, à paz e aos triunfos, era de onde partiam os
governadores militares, onde os generais vitoriosos entregavam as suas insígnias da vitória e
os príncipes bárbaros juravam lealdade e amizade). Em síntese, o novo fórum passou a ser
um lugar de representação para a "política exterior" e para tudo o que estivesse relacionado
com a virtus e com as glórias militares.
Zanker não informa, mas Elizabetta Carnabuci (I Luoghi dell'amministrazione della
giustizia nel Foro di Augusto,1996) afirma que o Fórum de Augusto tinha dois tribunais, o do
pretor urbano e o do pretor peregrino, cujas salas de audiências estavam situadas nos dois
grandes semicírculos laterais por trás dos pórticos, ao lado do Templo. Ela considera que
praticamente todo o conjunto do Fórum funcionasse como um "complexo forense", pois "os
apontamentos das partes são afixadas não apenas diante do tribunal do pretor urbano ou do
Templo de Marte Ultor, mas próximo de alguma das numerosas esculturas presentes no complexo forense" (p. 16); e a análise do complexo monumental demonstra que era qualificado
para funcionar juridica e administrativamente. Ou seja, a autora entende que as êxedras do
fórum exercessem as funções de uma basílica. Voltaremos a esta questão no Capítulo IV.
Na iconografia do Estado, começam a aparecer (como na Gemma Augustea, de 10
d.C.), pela primeira vez, "as personificações das tropas romanas vestidas com os trajes de
suas províncias de origem. Esta é a primeira vez, no âmbito da linguagem das imagens
políticas, em que a vista mira além de Roma, para o Império. O programa iconográfico do
Fórum de Augusto havia se desenvolvido exclusivamente a partir da tradição da cidade de
Roma e o Império estava presente unicamente como objeto de constantes conquistas. Por
outro lado, na Gemma Augustea, as personificações colaboram ativamente na obtenção da
vitória e na veneração do monarca" (Zanker 1992: 273). Para mim, a incorporação das
províncias nas imagens de Estado significa que, já no final do Principado de Augusto, buscase a integração do elemento indígena, ou não romano, à noção de Império romano, seja tal
integração intencional ou real.

5. Conclusão
A cidade de Roma, no início do Período Imperial, sai de um aspecto fragmentado, que
Zanker chama de "desacordo iconográfico" (1992: 57), para se tornar cada vez mais ordenada e grandiosa – mesmo levando-se em conta suas limitações físicas –, tornando-se uma
representação de seu Império e de seu governante.

102. No Templo de Marte Vingador, Mars Vltor, responsável agora também pela vitória sobre os partas (além da
sobre os assassinos de César), foram depositados definitivamente os signa recuperados, na cella. Para Zanker,
o próprio Augusto formulou o programa iconográfico do Fórum, baseando-se em Virgílio, inter-relacionando mito
e história e interpretando-os como eventos de um futuro sagrado. "O fórum e o Templo foram concebidos como
centros de representação do novo Estado e sua decoração devia ter um valor didático". Augusto evitou toda a
forma direta de auto-representação, pois este era seu estilo político. Inclusive, o elogio direto do monarca foi
assumido pelo Senado. As referências e associações eram reconhecidas e estabelecidas pelos
contemporâneos, pois já fazia trinta anos que conviviam com essa veneração do monarca (op. cit.: 232).
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Os modelos iconográfico, político e físico romanos foram levados para as suas
cidades provinciais, mas estas também serviram de modelo para a cidade de Roma. A forma
como os fóruns romanos, a partir do de César, se diferenciaram do antigo Fórum
Republicano, se assemelhando a uma estrutura urbana que Roma não possuía – ou seja, o
modelo regular de ruas e quarteirões – parece demonstrar a introdução, quase forçada, de
uma forma urbana regular dentro do centro da capital. O Fórum de Trajano é o exemplo mais
"invasor" da malha urbana romana: o imperador introduziu à força sua grande praça, indo de
encontro, inclusive, aos costumes religiosos. Não há registro, nos fóruns imperiais, da
presença de outros tipos de santuários que não o único templo em posição axial.
Também nos fóruns provinciais ocidentais, grande parte dos pequenos templos,
santuários e locais sagrados que existiam no Fórum Romano não aparecem. O foco principal
de culto é o Capitólio, muitas vezes substituído pelo culto ao imperador.
Vários signos e elementos do Fórum de Augusto aparecem nos monumentos
coloniais, como Marte, Vênus, as gavinhas, e a ordem coríntia. Mas estes sofrem uma
"simplificação", pois a representação simbólica criada no Principado só poderia alcançar seu
potencial na própria Roma. Para Mary Beard et alii (2000, capítulo 7), nas províncias surge
uma versão própria da identidade romana através da imitação criativa de Roma.
O Capitólio, o templo de culto da Tríade Capitolina, é talvez o sinal mais evidente da
presença de Roma em uma cidade. Ele, muitas vezes, é dos primeiros edifícios a serem
erguidos e um índice do status da comunidade (somente coloniae e municipiae o tinham).
Além disso, demonstra a escolha da população – ou de parte dela – por Roma,
especialmente quando erguido pelos locais. "As instituições religiosas romanas nas
províncias não eram meramente reflexo de diferentes níveis de Romanização; também eram
elementos úteis na competição por prestígio, honra e status, uma das características que
definiam a cultura provincial por todo o mundo romano" (Beard et alii 2000: 336).
E o mesmo pode ser dito sobre os fóruns e suas basílicas: o centro administrativo
romano era estabelecido junto com a nova malha urbana (pelo menos seu espaço), refletiam
o status da cidade e o prestígio de seus habitantes. Inclusive, o templo estatal passa a ser
incorporado ao fórum. Mas parece ter havido uma diferenciação na Gália quando se analisa o
conjunto arquitetônico do fórum: embora o esquema mais comum seja o do fórum retangular,
como os Fóruns Imperiais, nestes a basílica, como estrutura separada e independente,
desaparece, só "ressurgindo" com Trajano; na Gália, porém, a basílica era um elemento
indispensável do fórum, mesmo que integrado a ele. Mas esta questão será analisada nos
capítulos seguintes.
Um último elemento a ser mencionado diz respeito à divisão de Roma em bairros
especializados (populares, de comércio, da elite, de exercício da política etc.) desde o século
II a.C. (Coarelli 2003: 12-3). Guardadas as devidas proporções, os oppida possuíam esta
característica em comum com Roma.
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CAPÍTULO III
O MODELO DE CIDADE COLONIAL ROMANA
As Rome expanded (...), new towns and cities were founded for
purposes of military security, administrative efficiency and
economic exploitation, and of course to assist the process of
Romanisation.
E. J. Owens, "Roman Town Planning" (Barton 1995: 7)

A expansão de Roma, que se iniciou muito cedo em sua história, seguiu basicamente
um padrão concêntrico, começando no Lácio, espalhando-se pela Península Itálica, alcançando as margens do Mediterrâneo e o Oriente helenístico e, na segunda metade do século I
a.C., a Europa Central e a Britânia. Como as cidades gregas, Roma baseava seu sistema de
dominação provincial em unidades administrativas locais – as cidades – que exerciam o
controle sobre um determinado território, a civitas, criando uma circunscrição administrativa
básica.
Com sua expansão, Roma desenvolveu um planejamento urbano à medida que foi
conquistando novos territórios. Mas a interferência romana nas novas áreas conquistadas
dependia do tipo de comunidade que encontrava.
Nas partes urbanizadas da Itália, novos colonos podiam meramente ser incluídos em
cidades já existentes, embora freqüentemente isso também fosse acompanhado por alguma
remodelação. Se, porém, uma cidade já existente não era adequada, ou estivesse naquelas áreas
do Império sem uma tradição de vida urbana, uma nova cidade tinha de ser criada (E. J. Owens
1995: 7).

Uma cidade provincial, uma vez "Romanizada", deveria seguir um modelo, o da
cidade romana, com seus elementos administrativos, jurídicos e sociais e, conseqüentemente, a forma física que possibilitava a vigência desse modelo. Havia a necessidade de
adequar o território (que seria habitado por romanos) aos seus padrões, criando-se um plano
urbanístico rígido que previa um centro monumental, o fórum, com edifícios destinados às
principais funções institucionais, religiosas e administrativas, e também ao comércio. Nesse
plano, a arquitetura era um meio de expressão muito poderoso, sendo utilizada para exaltar a
grandiosidade e o poder do Império, afirmação de autoridade e símbolo de dominação.
Mas a cidade provincial também era, em grande parte, uma unidade cívica independente.
As cidades da Itália e das províncias romanas podiam estar sob o controle de Roma, mas,
em muitos aspectos, continuavam a organizar e a administrar seus próprios negócios na tradição das
cidades-estado auto-governadas, o que foi uma criação dos gregos vários séculos antes (Carter
1995: 31).

Uma independência, porém, relativa. Se os governos locais fossem exercidos com
muita liberdade, para que, então, introduzir um modelo de cidade tipicamente romano,
estruturado para a forma de governo e de vida romanos? Os prédios cívicos estão onde
acontecem as atividades políticas, administrativas e religiosas, onde a saúde e a recreação
podem ser praticadas e onde o comércio e os negócios que caracterizam qualquer centro
urbano podem ser conduzidos. Era exatamente esse centro urbano a primeira coisa que
Roma transformava, estabelecendo o seu modelo próprio: o fórum com cúria, basílica e
templo. Então, exatamente quão relativa era essa autonomia é o que se pode questionar.
Nessa cidade, relativamente autônoma, a autoridade era exercida pelos seus
notáveis, seguindo uma constituição outorgada por Roma, o que, na prática, significava uma
submissão aos poderes da República e, posteriormente, do Império, cujo representante era o
governador da província. Para Paul Veyne (1992: 298), "o governo central colocava os

101

notáveis [locais] no poder não tanto por solidariedade de classe, mas porque esse era um
meio simples de manter o Império pacificamente submetido".
O "modelo" das cidades coloniais era a própria Roma, mas não exatamente um
modelo físico, uma vez que não era uma cidade planejada, como vimos no capítulo anterior,
mas fundamentalmente o modelo institucional, das estruturas político-administrativas. E sua
influência direta, como modelo, se dava principalmente com relação aos edifícios individuais.
Mas o inverso também é verdadeiro: vários edifícios públicos – como teatros, anfiteatros,
termas – surgiram inicialmente nas colônias latinas, nos séculos II a.C. e até mesmo antes,
para depois serem encontrados em Roma (o Teatro de Pompeu é um caso típico: foi o
primeiro edifício permanente para espetáculos construído em Roma, no século I a.C.,
inclusive indo contra a tradição romana, mas já existiam teatros permanentes em diversas
colônias itálicas).
Nas cidades galo-romanas, o modelo de fórum mais comumente encontrado não é o
do antigo Fórum Republicano, o Fórum Romano, mesmo com todas as modificações que
sofreu a partir de Augusto, mas sim o modelo de fórum com aspecto unitário e fechado,
cercado por pórticos, como já encontrados nas colônias latinas (como Alba Fucens), com o
Capitólio, ou o templo ao culto imperial em um dos lados mais estreitos, geralmente em um
nível mais elevado, e a basílica no lado oposto, inserida entre os pórticos, delimitando um dos
lados desse espaço fechado, ou uma variação deste, com a basílica em posição transitória –
ou de diafragma – de ligação entre duas áreas do fórum.
Além disso, quando estudamos a seqüência de surgimento dos fóruns imperiais, até o
de Trajano, do século II d.C., percebe-se que as alterações que foram sofrendo seguiram o
modelo colonial: o fórum fechado não surgiu em Roma, mas nas colônias latinas.
Havia alterações nesse esquema geral, é claro, mas era uma mudança principalmente
física, não ideológica, institucional e/ou funcional. Roma é famosa pela sua capacidade
adaptativa, ao terreno, ao tipo de colônia e às estruturas pré-existentes.
Neste capítulo, então, serão estudados o esquema geral das cidades coloniais
romanas, suas origens e influências, os tipos de colônias e os tipos de fóruns coloniais.
Inicialmente serão expostos os elementos físicos fundamentais que deveriam existir nas
cidades romanas, marcas de uma "civilização romana", que se exprimiu, sobretudo, no
Ocidente. A seguir, as definições jurídicas dos diferentes assentamentos urbanos provinciais
romanos, a origem e as características principais desse modelo romano de cidade e, por
último, serão estudados especificamente o fórum e os tipos principais encontrados nas
províncias gaulesas. Como conclusão, serão apresentadas algumas considerações sobre as
análises que os acadêmicos fazem do urbanismo romano nas províncias, baseadas em um
artigo de Greg Woolf (2000).

1. O modelo romano de cidade
A civilização romana não definia suas cidades em termos quantitativos, mas sim
qualitativos, em função de critérios principalmente religiosos (o espaço físico sendo
consagrado aos deuses mesmo antes da sua construção). Em seguida, a cidade se definia
como uma organização coletiva, reunindo seu patrimônio público e comum dos habitantes
(locais de reunião, templos, teatros, basílicas etc.); e, por fim, a cidade tem uma definição
jurídica, "é a comunidade de habitantes que possui suas próprias instituições e com a qual
Roma, a capital do Império romano, mantém relações particulares (nesse sentido, o mundo
romano assemelha-se a um mosaico de cidades com as quais, individualmente, Roma está
em contato)" (Pelletier 1982; 5).
Esta é uma definição simples, básica, mas útil como ponto de partida para outros
estudos, como na presente dissertação, que não pretende estudar definições de cidade, mas
sim entender a presença de um único elemento urbano tipicamente romano – a basílica – no

102

contexto das cidades coloniais galo-romanas. Nesse sentido, a basílica faz parte do patrimônio público e comum da cidade como organização coletiva.
Toda cidade romana possuía certo número de monumentos característicos: um fórum,
templos, mercados, salas de espetáculos, termas, arcos. Esses monumentos são a marca
arquitetônica da civilização romana. Todos obedecem a modelos esteriotipados: estejam no
Oriente ou no Ocidente, todos os teatros romanos se parecem, da mesma forma que todos
os mercados ou todos os arcos. O urbanismo romano também é monumental e nem sempre
é utilitário. Há, de fato, um aspecto de prestígio. Pelo desejo de prestígio pessoal, ou ainda,
por preocupação em dar à sua cidade um aspecto prestigioso, as elites municipais
freqüentemente realizavam gastos suntuosos. "São, na verdade, ricos habitantes das
cidades, senadores, cavaleiros e, sobretudo, membros da classe decurial que oferecem aos
seus cidadãos, às suas próprias expensas, a maior parte dos monumentos públicos dos
quais se podem ainda admirar os vestígios" (Pelletier 1982: 57).
Há, ainda, um outro ponto que deve ser lembrado. Quando se diz que a civilização
romana é urbana, não se está dizendo que a maior parte da população do Império vivia em
cidades. Estudos que buscam realizar o censo das populações da Antiguidade estimam que
apenas cerca de 10% da população vivia em cidades103. Ser uma civilização urbana significa,
sobretudo, que o poder público romano concentrava-se nas cidades, inicialmente na Vrbs, a
cidade de Roma e, posteriormente, no Império, nas cidades provinciais, sedes administrativas, submetidas a Roma.
Os cidadãos romanos republicanos, mesmo os que viviam no campo – e a base da
riqueza era considerada a propriedade fundiária – exerciam seus direitos e deveres apenas
em Roma, onde votavam, eram eleitos, legislavam e eram recenseados. Já no período
imperial, inicialmente, nas cidades provinciais, era o imperador romano que subvencionava
as edificações públicas, demonstrando seu prestígio, exemplo e propaganda. Logo depois,
porém, especialmente durante a Paz Romana, este "movimento dirigista vindo do alto foi
substituído pelo evergetismo" das elites municipais, que se tornaram as principais "artesãs"
do desenvolvimento urbano (Pelletier 1982: 7). Diga-se de passagem, uma atitude típicamente romana, a construção de edifícios para uso público às expensas de particulares, como
forma de expressar prestígio pessoal e familiar.
Para Pelletier, "é no Ocidente que o urbanismo romano melhor se exprimiu, pois
Roma trabalhou geralmente sobre terrenos virgens, construindo ora em terrenos desabitados
anteriormente (Lyon) ou com ocupação medíocre (Djemila, na Argélia), ora próximo a um
habitat indígena, em justaposição ao antigo, um novo quarteirão (Volubilis, no Marrocos), ora
ainda aplicando um novo plano sobre um antigo (Arles)" (1982: 7).

2. A constituição jurídica das cidades provinciais
As cidades romanas possuíam uma constituição escrita, elaborada na sua fundação,
que determinava seu status. Os municipia e as coloniae recebiam uma "lei doada" (lex data),
concedida pelo fundador enviado pelo Senado, mais tarde pelo imperador. Os magistrados
romanos podiam, assim, "dar as leis" às cidades no estrangeiro.
Segundo François Jacques (2004: 12), até hoje se discute a existência de uma "lei
municipal júlia", de César ou de Augusto (ou talvez de nenhum dos dois, para alguns
autores), copiando uma eventual "lei colonial júlia", de César, que regularia a jurisdição da
vida local segundo um esquema uniforme.
O status legal da comunidade fazia uma diferença fundamental também na sua vida
religiosa. Até Caracala (que estendeu a cidadania a todos os habitantes do Império), havia
103. Tal dado é, atualmente, de conhecimento dos historiadores. Para o presente trabalho, foi fornecido pelo Dr.
Norberto Luiz Guarinello, no curso de pós-graduação "A Cidade-Estado Antiga" – Departamento de História da
FFLCH-USP, 1º semestre de 2004.
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três tipos principais de comunidades provinciais no Império: colonia, municipia e cidade
peregrina (esta sem qualquer status romano).
1. As cidades peregrinas – de peregrinus, "estrangeiro" – eram comunidades que
possuíam seu próprio direito e, portanto, estrangeiras ao Direito Romano, por oposição aos
municípios e às colônias, cujas instituições eram calcadas mais ou menos fielmente nas de
Roma. Durante a República e no início do Império, representavam a maioria das cidades das
províncias ocidentais. Entre essas cidades peregrinas havia as estipendiárias, cuja sujeição
traduzia-se pelo pagamento de um tributo (stipendium), e as comunidades privilegiadas,
juridicamente exteriores às províncias propriamente ditas e bem menos numerosas: as
cidades livres tinham garantida esta situação por um ato unilateral de Roma, um tratado
(foedus) que determinava precisamente os direitos das cidades "livres e federadas". Mas as
fontes documentais para estas cidades são raras e de interpretação duvidosa. "A idéia mais
freqüentemente aceita, de que as condições das cidades peregrinas foram rapidamente
niveladas, as nuances de status apagadas, deve-se às lacunas da documentação" (Jacques
2004: 19).
Quando Roma concedia a um povo, ou tribo, o status de civitas, significava que
estava "promovendo-o", supondo que ele estava apto a auto-administrar-se. Mas as criações
de cidades peregrinas são raramente atestadas no Ocidente romano, sem dúvida, segundo
Jacques (op. cit.: 20), porque numerosas comunidades indígenas foram reconhecidas como
civitates no momento de sua anexação, como as cidades gaulesas, ou quando foram
reorganizadas, na época augustana.
Essas comunidades sem o status romano eram de dois tipos: a) as cidades do
Oriente helenístico, em que a língua principal era o grego e nas quais as tradições religiosas
estavam profundamente embutidas no tecido da vida urbana; e b) as cidades com status
municipal no Ocidente, quase todas de fundação mais recente, em áreas elas próprias
conquistadas mais recentemente ou sem uma longa história de lealdade a Roma.
Ambos os tipos, mas mais especialmente as ocidentais, tomavam emprestados
elementos do sistema romano, embora de forma menos direta que as coloniae ou os
municipia, e suas instituições podiam estar sujeitas à regulação romana.
2. As coloniae
Eram comunidades de cidadãos romanos assentados fora da Itália. Na República,
eram principalmente cidadãos da própria Roma que não possuíam terras e, nos séculos I
a.C. e I d.C. principalmente, ex-legionários que recebiam terras pelos serviços prestados.
Todas as fundações desse tipo cessaram após o início do século II d.C. Juntamente com o
Exército, as colônias romanas eram o contexto principal no qual o sistema religioso romano
era reproduzido no estrangeiro.
"Eram projetadas para serem clones de Roma em todos os aspectos: o latim era a
língua oficial, mesmo quando estabelecidas no mundo grego; algumas coloniae gabavam-se
de possuir 'sete colinas'. Também em suas instituições religiosas, essas 'mini-Romas'
estrangeiras espelhavam explicitamente as instituições da capital" (Beard et alii 2000: 315).
3. Os municipia
No Ocidente latino (especialmente no norte da África, Espanha e sul da França), havia
também uma segunda categoria de cidades com status romano, conhecidas como municipia.
A tais cidades era concedido o chamado "Direito Latino" pelos romanos, o que significava que
certos membros da comunidade possuíam alguns direitos das colônias romanas e seus exmagistrados automaticamente tornavam-se cidadãos com plenos direitos. Parece que quando
recebiam este status os novos municipia também recebiam uma nova constituição
diretamente de Roma.
A "cidadania romana" era um aspecto da integração provincial particularmente
importante. E dos que possuíam esta cidadania, esperava-se que reconhecessem os deuses
romanos, uma expectativa que coincide basicamente com o status jurídico das diferentes
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comunidades descritas (de coloniae formadas por comunidades que possuem a plena
cidadania às sem status romano). A identidade entre religião e Estado foi mantida no período
imperial; então, os que eram tidos como "romanos" em termos cívicos, também o eram em
termos religiosos.

3. Origens e características do modelo romano
O modelo romano de cidade pode ser visto como uma união dos modelos grego e
etrusco, mas não deixa de ter várias e importantes inovações, adaptando-o aos interesses e
modo de vida romanos.
Segundo E. J. Owens (1995: 8 ss.), o plano ortogonal, com uma grande praça central,
retangular, para os prédios públicos e a ágora, é uma característica das cidades coloniais
gregas. Assim como as grandes avenidas principais que partem dessa praça, intersectadas
perpendicularmente por ruas menores. Formavam-se grandes blocos retangulares alongados
para as residências, os quarteirões (insulae, em latim). Exemplos dessas cidades são Megara
Hyblaea (do século VIII a.C.) e Poseidônia (século VII, VI a.C.).
Os etruscos, seguindo o modelo grego, criaram uma inovação: a intersecção de duas
estradas centrais. Exemplo disso é Marzabotto, perto de Bolonha. Os etruscos também
possuíam cidadelas, chamadas arx. Outras inovações etruscas são os sistemas de
drenagem, de suprimento de água para a cidadela e as ruas pavimentadas e com calçadas.
O plano urbano romano é a junção do grego com o etrusco. Um bom exemplo é
Pompéia, cuja parte mais antiga, osca, é irregular, e sofreu adaptações para se adequar a
essa síntese que é o modelo romano.
Além das inovações introduzidas pelos etruscos, as cidades romanas também se
preocupavam com o suprimento de água para a área urbana (e não somente para a arx).
A colônia romana de Cosa (Ansedônia), na Etrúria, é um outro exemplo de planejamento romano como produto da união dos planejamentos grego e etrusco. Foi construída
numa espécie de platô inclinado, com fórum e arx. A cidade combina funções militar e civil. O
fórum é deslocado do centro da cidade, para uma posição mais elevada e mais próxima à
porta que leva ao porto (esta é uma recomendação de Vitrúvio, em seu Da Arquitetura V, 12).
Ou seja, houve a adaptação da cidade preexistente para adequá-la aos interesses romanos,
também mostrando, por causa de seu relevo, a adequação do plano romano às condições
geográficas e militares do sítio.
O esquema do plano romano para as suas colônias, já a partir do século IV a.C.,
possuía as seguintes características principais: perímetro regular, com forma quadrada ou
retangular, plano de ruas enfatizando duas avenidas principais que partem dos portões e se
cruzam no centro da cidade (o decumanos maximus, no eixo leste-oeste, e o cardo maximus,
no eixo norte-sul), o fórum situado na junção desses dois, uma via perimetral e as insulae
tendendo a ser quadradas ou retangulares, refletindo a forma da cidade.
Owens fornece dois motivos principais para que os romanos desenvolvessem tal
plano urbano. O primeiro diz respeito à agrimensura da terra. A relação entre campo e cidade
(e os seus proprietários comuns) era estreita. As terras coloniais eram fruto de confisco e
redistribuídas entre os colonos. Assim, as técnicas de agrimensura eram também empregadas na distribuição dos lotes urbanos. O segundo motivo refere-se à defesa, seguindo a
ordem de um acampamento militar. Erguidas em terras conquistadas, as cidades coloniais
dividiam uma dupla função, civil e militar (defesa). A defesa era coordenada com o sistema
viário, o que incluía a via perimetral e os portões limitados a um por lado. Essa segunda
noção, da cidade colonial seguindo o modelo do acampamento, tem sido tema de muitos
debates, como veremos mais à frente.
Portanto, o plano urbano romano não era apenas uma cópia, mas sim a utilização de
esquemas já conhecidos adaptados – e alterados – aos seus interesses e necessidades.
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Nas partes ainda não urbanizadas da Europa, como nas regiões de fronteira (limes), o
problema de segurança enfrentado pelos colonos romanos era mais grave do que na
Península Itálica. A cidade deveria ser também um meio de pacificação e administração. Há a
introdução do conceito romano de cidade nessas novas províncias, seus edifícios, sistema
administrativo e organização militar. O planejamento urbano mistura o agrimensor militar com
o engenheiro.
Como já foi visto no Capítulo I, a Gália possuía uma urbanização, mais acentuada nas
regiões mais meridionais, um processo autóctone que, entre suas causas, estava o
envolvimento – principalmente comercial – dos celtas com os romanos e gregos por um longo
período antes da conquista. Assim, depois da conquista definitiva, as cidades, ou protocidades celtas, como preferem alguns autores (ou aldeias e oppida), sofreram especialmente
dois tipos de urbanização. Quando o local urbano não se adequava aos interesses romanos,
era movido para novo sítio. Um bom exemplo é o oppidum de Bibracte, capital dos éduos,
que foi reconstruído num novo sítio, no ano 5 d.C., com o nome de Augustodunum (Autun).
Se o centro nativo era conveniente, uma nova cidade era desenvolvida no local. Nemausus
(Nîmes), Arelate (Arles) e Augusta Treverorum (Trier) no rio Moselle são exemplos desse
segundo caso.104
As construções romanas que sempre deveriam existir no esquema urbano eram o
fórum, a basílica, templos e termas, e anfiteatro. Também se construíam teatro e circo. E a
engenharia hidráulica: água, esgoto e drenagem. Mas as cidades não eram idênticas.
Misturavam técnicas já familiares com tentativas de novos métodos para adaptá-las às
circunstâncias locais, tanto geográficas quanto históricas. Portanto, havia grande adaptabilidade das técnicas romanas.
O único tratado teórico de arquitetura que chegou até nós é o Da Arquitetura, de
Vitrúvio, no qual se pode perceber a forte influência da teoria arquitetônica helenística. Pouco
se sabe sobre Vitrúvio além do que ele mesmo diz sobre si em seus dez livros. Afirma que foi
arquiteto e engenheiro, serviu sob Júlio César e, mais tarde, ajudou a construir uma das
colônias de Augusto na Costa Adriática da Itália, Fanum Fortunae (Fano). Esse documento
não só é importante por ser o único que nos chegou, mas
também acontece que foi escrito em um importante momento no desenvolvimento da arquitetura
imperial, quando as condições técnicas e políticas necessárias para levar a arquitetura à existência
surgiu. Em Vitrúvio podemos ver a base, por assim dizer, na qual a impressionante edificação de
sofisticação e conveniência urbanas que caracteriza o Império Romano surgiu. (Barton 1995: 3)

No livro V, Vitrúvio trata dos publicorum locorum dispositiones, "sobre as disposições
dos lugares públicos". O fórum e a basílica são dois dos edifícios públicos que devem existir
em qualquer cidade grega, diz, e, a partir daí, faz a comparação com as contrapartes
romanas. No primeiro capítulo, fala sobre o fórum. Além de descrever as suas características
físicas e proporções adequadas, dá as suas funções (que, na verdade, determinam as
primeiras). O fórum é onde "é administrada pelos magistrados a marcha das coisas públicas
e privadas" (V, 5). Nos capítulos seguintes do livro V, Vitrúvio fala dos edifícios que deveriam
estar anexos ao fórum: a basílica, o erário, a prisão e a cúria, estes sendo os principais
edifícios públicos de uma cidade; depois trata dos edifícios que deveriam ser construídos
"quando o fórum estiver construído": o teatro, os balneários, o ginásio, o porto e os estaleiros
(respectivamente, V, 3 a 9; 10; 11; e 12). Sobre os edifícios sacros, Vitrúvio trata nos livros III e IV.
Vitrúvio mostra que o desenvolvimento do característico centro urbano dos tempos
imperiais já estava bem avançado no início do século I a.C. Cosa (Ansedônia), por exemplo,
fundada em 273 a.C., adquire, nos 150 anos seguintes "todos os prédios públicos que uma
pequena cidade florescente da época precisava": primeiro, na parte mais alta, os principais
104. Augusta Treverorum havia sido um importante lugar de culto da população local. Quando os romanos a
transformaram nos seus próprios moldes coloniais, mantiveram o bairro religioso trévero. Sob Diocleciano, a
cidade se tornou a capital das Províncias Ocidentais.
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templos; depois, mais abaixo, ao redor do fórum, mais dois templos, uma basílica, uma cúria
(casa do Senado) com escritórios adjacentes e o comitium (local na frente da Curia,
reservado aos comícios curiates, que no século II a.C. passam a ser realizados no fórum, por
ser maior, e aos tribunos), uma prisão e atria (salas públicas ou lojas). A cúria e a basílica
eram anexos obrigatórios do fórum. Também foram construídos, no século II a.C., pórticos
nos lados norte e oeste do fórum (como também acontecia em outras colônias). A cidade
também possuía uma cisterna e um mercado (macellum). Não se identificou o tesouro (Carter
1995: 33).
Mas Cosa não tinha um ginásio nem um teatro (o que já era comum, nas cidades
coloniais, antes do século I a.C.), e as termas, se havia, deveriam ser modestos estabelecimentos privados mais tardios (havia dificuldade de captação de água). Mas tinha um porto
artificial.
Alba Fucens, colônia nos Apeninos centrais fundada em 303 a.C., possuía a mesma
combinação de fórum, basílica e macellum de Cosa, mas com uma disposição diferente. Em
Cosa, a basílica ficava descentralizada ao longo de um dos lados do fórum; em Alba,
ocupava todo o lado final do fórum e estava centrada em relação ao seu eixo principal
(longitudinal), do qual era separada por uma característica incomum nessa posição: um
peristilo estreito ou corredor colunado que, segundo Carter (op. cit.: 34), servia "presumivelmente para prover algum abrigo contra o clima montanhoso". Em ambas as cidades, a
extensão do edifício era paralela à lateral do fórum. Em Alba, o macellum ficava diretamente
atrás da basílica, escondido do fórum e sem uma passagem direta para ele.
Para Paul Zanker (2000), a ordenação característica do espaço urbano é o resultado
tanto do planejamento deliberado pelo Estado quanto de um longo, anônimo processo de
evolução histórica. Em lados opostos do espectro, tanto o plano urbano gerado a partir da
prancheta de um governante autônomo quanto a aparência de um distrito que evoluiu através
de processos sociais e econômicos de longa duração representam estruturas que podem ser
entendidas como planos urbanos históricos.
Baseando-se nisso, pode-se dizer que existiam tipos diferentes de atividade
edificadora na sociedade romana. Havia as "atividades edificadoras pagas pelo Estado" –
fundação de colônias, decisões de erigir determinados edifícios públicos pela comunidade,
ruas e muralhas – e as "financiadas pela iniciativa privada". E outra divisão era entre os
"planejamentos ou intervenções deliberados" e as "alterações anônimas" – aquelas muitas
mudanças individuais, independentes entre si e de qualquer plano comum, como a
construção ou reforma de uma residência, ou a construção de sobrelojas ou espaços para
aluguel. "Todas essas atividade refletem mudanças na situação social, econômica e cultural
que gradualmente deram origem a um novo e diferente desenho viário e paisagem urbana"
Zanker 2000: 25).
As primeiras colônias de cidadãos foram construídas por determinação da República,
com um planejamento deliberado. Por isso, são importantes para o estudo da posterior
imagem urbana que se difundiu pelo Império. Porém, o lento e particular desenvolvimento da
cidade de Roma significa que ela dificilmente teria um papel de modelo a ser concretamente
copiado. Então, quando se considera, como Zanker, que a Romanização não é apenas a
cópia das estruturas físicas visíveis da cidade, mas também algo abstrato e idealizado, a
noção de como um romano imaginava que a cidade ideal (ou certos elementos dessa cidade
ideal) deveria aparentar, está-se dizendo que as cidades coloniais possuíam "um projeto105
premeditado para o que um ambiente funcional romano deveria ser".106
As colônias de cidadãos, fundadas pelo Senado, são os melhores lugares onde
buscar esse suposto ideal, pois são as precursoras da "típica" cidade romana do futuro,
105. Design, no original.
106. F. Brown, Cosa, the making of a Roman town (Ann Arbor 1980), citado por Zanker 2000: 26.
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especialmente as coloniae maritimae, estabelecidas ao longo da costa lacial, nos séculos IV
e III a.C. (Óstia, Antium, Tarracina…), como das futuras colônias latinas e das cidades
provinciais gaulesas. Seguem um mesmo plano básico, que deve ter sido formulado em
Roma e aprovado pelo Senado. Eram colônias pequenas, com cerca de trezentos cidadãos,
para as quais bastava um plano rudimentar, de uma rede de ruas seguindo uma formação
estritamente axial-simétrica, semelhante ao das cidades gregas do século VII a.C. Mas havia
três diferenças importantes: as cidades estavam não apenas próximas a uma estrada
romana,107 como um de seus eixos principais, o cardo ou o decumanus, literalmente
combinava-se com essa estrada como uma linha; essa via principal cruzando a cidade levava
a, ou passava pelo Capitólio, situado na interseção do cardo com o decumanus maximi; e o
local de reunião da comunidade ficava em frente ao Capitólio. Nessas colônias iniciais, esta
área ainda não era um fórum completamente desenvolvido, pois os cidadãos romanos ainda
podiam exercer seus direitos políticos em Roma. Mas a orientação do Capitólio, voltado para
a praça central da cidade, tornou-se uma característica comum e, inclusive, canônica na Itália
e nas províncias ocidentais.
Esse plano básico se repetirá nas fundações posteriores, com algumas variações,
mas sempre aderindo rigorosamente à mesma idéia básica, inclusive nas colônias augustanas para veteranos, como Aosta e Saragossa-Caesaraugusta.
As três características acima refletem não apenas considerações práticas como
também certas noções ideologicamente traçadas. A estrada que atravessava a cidade, por
exemplo, implica em um censo de pertencimento a uma entidade maior, assim como o
Capitólio, no centro da comunidade. Eles definiam claramente a cidade, tanto para os locais
quanto para os visitantes, como pertencente a Roma.
No período da Pax Romana, alguns elementos característicos das cidades romanas
adquirem um caráter mais simbólico que funcional: as estradas servem como local para a
colocação de portões e arcos em honra ao imperador (e de demonstração de lealdade e
prestígio das elites locais); as muralhas adquirem também um significado simbólico, pois não
são mais necessárias, e sua decoração inclui a imagem de bárbaros capturados e torres com
efeito impressionante.
A segunda característica principal das primeiras coloniae foi a localização central do
santuário principal (geralmente o Capitólio), orientado para a praça principal onde se reunia a
assembléia municipal, que se tornou posteriormente o fórum. Para Zanker, esta disposição
fez com que o fórum se tornasse "um tipo de átrio do templo, e o real átrio do templo, um tipo
de fórum". Foi uma nova definição do espaço público, inclusive com o templo sendo colocado
sobre um alto pódio, enfatizando a importância central da pietas no sistema de valores
romano.
Esse "entrelaçamento entre os espaços sagrado e político é, sem dúvidas, um
conceito especificamente romano, que expressa uma noção ideológica de importância
central". Basta lembrar que a Cúria foi inaugurada como um templum e o Senado costumava
se reunir em templos (op. cit.: 33).
Intencionalmente ou não, criou-se uma forma para as cidades coloniais expressarem
a subordinação da vida política aos deuses, e à Roma, como existia na capital. Era uma
fórmula que já existia nas pequenas colônias civis dos séculos IV e III a.C., a combinação do
Capitólio com a praça central de reunião colocados no centro da cidade. "Encarnavam a autoimagem de Roma mais perfeitamente do que a própria Roma" (op. cit.: 35).

107. As estradas romanas, que vinham de Roma e levavam a Roma, construídas para durarem, eram um símbolo
da conquista e da organização de um território recentemente conquistado – com seus traçados rigorosamente
lineares, subjugavam a paisagem, evidenciavam o caráter militar da conquista e, com os miliários, eram uma
lembrança constante do alcance de Roma. "As estradas romanas tornavam visíveis não apenas o poder que
emanava da capital, mas também transmitiam um senso de segurança. (…) Demonstravam que o longo braço
do Estado estendia-se até as fronteiras do Império" (Zanker 2000: 29).
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Já nas colônias latinas, maiores e mais ambiciosas, a separação tradicional entre
santuário principal sobre um monte ou elevação e o fórum no vale – como em Roma – se
mantém, embora não pareçam, a primeira vista, tipicamente "romanos".
Segundo Zanker, não se sabe se essa segunda organização foi uma determinação de
Roma, nem se pode descrevê-la como um plano urbano especificamente "romano", uma vez
que muitas cidades antigas possuíam uma acrópole de algum tipo. Mas não nega que,
intencionalmente ou não, tal plano trazia em mente a cidade de Roma, especialmente quando
santuário/capitólio e fórum estavam ligados por uma via sacra.
Cidades do norte da Itália e das províncias do Ocidente eram imediatamente
reconhecidas como "romanas" graças ao distinto complexo capitólio-fórum no centro da
cidade.
Havia, então, uma configuração especificamente romana de cidade, fosse ela
percebida ou não pelos contemporâneos. Zanker considera essa configuração capitólio-fórum
central como "a própria evidência de que as novas colônias romanas nas províncias
possuíam uma aparência dramaticamente diferente da das veneráveis cidades dos
habitantes nativos, e que essa diferença conferia às novas fundações um status especial"
(ibidem).
Esse complexo capitólio-fórum se desenvolverá em vários tipos particulares e
variações individuais, desde a renovação e expansão de fóruns mais antigos à construção
das grandes colônias de Augusto.
Tanto no Ocidente quanto no Oriente, a praça foi gradualmente isolada da rede de ruas,
enquanto certas funções originais do fórum, como mercado e local de jogos públicos, foram
transferidas para outros locais. O resultado foi que o fórum tornou-se progressivamente um local
onde o Estado e seus funcionários podiam exibir seu poder e os cidadãos, sua distinção e status
social. O espaço aberto remanescente foi gradualmente preenchido com estátuas e outros
monumentos honoríficos (ibidem.).

A aparência do fórum era definida principalmente pelos pórticos que o delimitavam e
pelos edifícios que usualmente eram colocados nessa área. Nas colônias latinas dos séculos
IV e III a.C. dois elementos-chave eram o Comício, na forma de uma cavea circular, e a
Cúria, colocados próximos e na área consagrada do fórum. Essas estruturas evidenciavam a
presença do direito latino e seguiam o modelo de Roma. Já no final da República, como
acontecia em Roma, a Cúria e o Comício perderam seus papéis na nova política romana. O
Comício, com a Assembléia popular perdendo sua importância, deixou de existir. Já a Cúria,
manteve certa importância como local de reunião para as ordines e serviu como arquivo de
Estado. Apesar de nunca ter ocupado uma posição central na praça pública, sob o Principado
esta posição se acentua e ela geralmente passa a ocupar um anexo atrás dos pórticos ou
aparece integrada à basílica (como em Augst).
Tanto no caso das antigas colônias de cidadãos quanto nas colônias augustanas de
veteranos, a planta básica se originou em Roma, um processo que Zanker denomina de
"Romanização a partir de cima". "Entretanto, no próximo estágio de desenvolvimento (o
gradual acréscimo de edifícios públicos), a Romanização de cada cidade refletiu suas
necessidades individuais. Sem dúvida os cidadãos de fora de Roma olhavam para Roma,
mas o que os atraía era mais o ímpeto de erigir certos tipos de edifícios do que modelos
arquitetônicos específicos. Isto é especialmente claro no caso da basílica" (op. cit.: 36).
A cidade romana, então, tinha uma estrutura fixa, produto da vida política e cultural
republicana. Foi essa estrutura que se tornou padrão para as fundações futuras, apesar da
mudança para o Principado. E as basílicas construídas nas colônias seguiam, desde o
princípio, o modelo das de Roma como um tipo de edifício.108 As colônias e cidades romanas
108. Para Zanker, enquanto o fórum – com os pórticos, capitólio e basílica – sempre possuiu um lugar fixo na
estrutura urbana (o centro), as termas, teatros e anfiteatros, que se tornaram edifícios "obrigatórios" somente a
partir do século I a.C., eram construídos onde coubessem, nas colônias mais antigas, ou sem um local prédeterminado, nas novas. Esses complexos de entretenimento começaram a se tornar novos centros de vida
pública além do fórum e acabaram por ofuscá-lo em termos de vitalidade e importância. Nessa divisão da cidade
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não pensavam em imitar Roma, mas sim em transplantar o sistema sócio-político romano.
Era isso, essencialmente, que criava as semelhanças entre elas. A paisagem urbana deveria
expressar-se em termos de maiestas populi romani, e eram seus edifícios monumentais que
tornavam esse conceito visível. "Era nos edifícios de grande escala, que falavam de
prosperidade e de certo modo de vida, que estavam as marcas oficiais da cidade imperial
romana" (op. cit.: 41).
Zanker não é explícito quanto à questão, mas deixa perceber que o esquema de
fórum fechado, cercado por pórticos, foi uma criação latina: surgiu nas colônias da Itália e,
daí, foi reproduzida – de forma mais magnífica – por César e Augusto. Então, em um
segundo momento, novamente Roma se torna o modelo e "exporta" o fórum fechado por
pórticos para as províncias transalpinas. Veremos, no Capítulo IV, como esse processo
"circular" aconteceu, particularmente com as basílicas.
A pesquisa arqueológica realizada na cidade de Cosa é muito elucidativa para o
estudo das cidades romanas, especialmente de seu planejamento urbano, pois foi uma
fundação tipicamente romana,109 sendo assim uma fonte fundamental para se compreender a
colonização romana na República. Embora pequena, foi extensivamente escavada,
principalmente por F. E. Brown. Pode ser considerada um sítio-tipo. "Brown a percebia como
uma versão idealizada dos elementos essenciais do plano de Roma, 'um desenho
premeditado para o que um ambiente funcional romano deve ser. O protótipo não-planejado
foi a própria Roma' 110. Cosa era, mutatis mutandis, uma versão editada de Roma" (Fentress
2000: 11).
Para Brown, as colônias romanas reproduzem elementos da forma urbana e, pela
reprodução, encorajam a formação de aspectos do caráter romano. Mas Fentress questiona
esse tipo de visão de "Romanização". Para ela, é preciso analisar cada contexto histórico
especifico da fundação de uma cidade antes de se pensar em uma intenção de reprodução
do modelo de Roma.
No início do século II a.C., uma comunidade bem integrada de mil famílias mudou-se
para a cidade de Cosa, e suas necessidades políticas, religiosas e econômicas foram
supridas por um sistema de curia-comitium, templos, mercados da nova cidade,
características de uma cidade latina. Mas isso nada teve a ver com um desejo de
"romanizar": já eram características de qualquer colônia latina do período. Para Fentress, em
um exame isento de idéias pré-concebidas, Roma e Cosa mostram muito pouca coisa em
comum além dos elementos essenciais de edificações urbanas clássicas: templos, basílica, o
complexo comitium-curia, cárcere e mercado. Cosa possui um plano regular e seu fórum é
retangular.
A análise de diferentes colônias latinas fundadas depois da II Guerra Púnica mostra
que seguem um padrão persistente e consistente, com colônias planejadas para acolher duas
ou três ordens de colonos e lotes designados pela categoria ou classe. Inclusive, é possível
perceber, pelo tamanho e localização dos lotes com relação às vias principais das cidades,
uma clara divisão social por ordem (categoria). Não importa, para a autora, se os
acampamentos militares se inspiravam nas cidades ou vice-versa111, pois "devemos olhar
em dois centros de atração social, "podemos detectar, mais uma vez, uma forma simbólica unindo duas idéias: a
velha ordenação político-religiosa do espaço público e os novos centros de munificência pública que realçavam
a vida nas cidades do Império Romano" (Zanker 2000: 40).
109. Embora em território etrusco, Cosa não foi construída por eles, pois haviam sido já ou expulsos ou mortos.
Cosa foi, assim, fundada em uma paisagem estéril, por latinos, aliados de Roma. Prova disso é que o primeiro
templo era dedicado a Júpiter (segundo Torelli, "Aspetti ideologici della colonizzazione romana più antica",
DialArch 6 (1988) 65-77), a partir de Elizabeth Fentress, "Introduction: Frank Brown, Cosa, and the idea of a
Roman city". In: JRA, Suppl. Series 38, 2000: 11-24; p. 12.
110. F. E. Brown, Cosa, the making of a Roman town, Ann Arbor, 1980: 12.
111. No item número 4, logo a seguir, será mostrado o porquê desta afirmação da autora, associada às teorias
que relacionam os fóruns aos acampamentos militares.
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para ambos como produtos da mesma tendência mental112 na qual hierarquias sociais ou
militares estão inscritas de uma maneira ordenada dentro da desordem natural do terreno
escolhido" (op. cit.: 18).
O fórum de Cosa, no século II a.C., era circundado, em três lados, pelas casas dos
decuriões, e não por atria publica, com lojas, escritórios e estruturas de governo local, ou
seja, era um espaço totalmente público que possuía um amplo espaço doméstico na sua
estrutura. O equívoco de Brown, para Fentress, vem principalmente do fato de escavar Cosa
tendo em mente encontrar a "Roma inacessível". Por isso, não aceita a presença de
residências na área do fórum. Nada, em Cosa, permite que se reconstrua sua arquitetura a
partir de uma generalização de um tipo arquitetônico, no caso, os atria.
Para a autora, Brown rejeita a hipótese doméstica porque rejeita uma correspondência entre classe e moradia no corpo dos assentamentos originais. "Cidades coloniais
gregas eram igualitárias no desenho e na concepção", pelo menos inicialmente (op. cit.:19).
Outras interpretações de edifícios que são contestadas por Fentress – por se
basearem em "similares" romanos – incluem templos e o comitium. A interpretação das
estruturas de Cosa deve ser buscada nas outras colônias latinas, e não em uma Roma ideal.
As colônias latinas do século II a.C. compartilhavam certo número de elementos básicos, mas
"não é preciso buscar protótipos exatos na própria Roma para cada um desses elementos: o
fato de que cada colônia tenha sido planejada em Roma é explicação suficiente para suas
similaridades" (op. cit.: 23).

4. Os fóruns
Existe uma discussão entre os que estudam a História romana sobre a origem dos
fóruns fechados, tal como apareceu em Roma com César. O debate iniciou-se com Hans
Lehner, arqueólogo inglês, em 1926, que os considerava oriundos da disposição militar dos
Principia113 dos acampamentos legionários. Os fóruns baseados em tais acampamentos eram
uma área cercada por pórticos, acessível por uma entrada monumental e fechados no lado
oposto pela fachada de uma grande sala ou basílica.
Tal teoria é, atualmente, rejeitada, pois foi demonstrado que a origem desse tipo de
fórum, considerado arquetípico por vários autores, é muito anterior aos Principia114. Vários
estudos demonstraram a existências de fóruns fechados em cidades provinciais romanas,
como o de Velleia (Veleia, do final do reinado de Augusto), o de Aequum (de época cláudia),
de Glanum (de plena época augustana, no último quarto do século I a.C.) e, especialmente, o
de Alba Fucens, considerado o primeiro fórum a apresentar tal "evolução arquitetônica" (Balty
1991: 360), o seu precursor, do início do século I a.C.
Para Balty, e também Grenier (1958: 350-2), na verdade é o acampamento militar que
imita a cidade.
A criação dos fóruns imperiais, assim como a dos fóruns provinciais do início do Império,
procede, em definitivo, da convergência de duas linhas construtivas diferentes na história da
arquitetura antiga: a que, helenizada depois do século II a.C., levou a inscrever nos limites de um
retângulo os pórticos dos edifícios tradicionais da praça pública, como se vê sobretudo em Pompéia,
e a dos pórticos triunfais, também estes oriundos de modelos helenísticos, trazidos a Roma mais ou
menos no mesmo momento. Não há nenhuma dúvida, atualmente, que o ponto de partida dessas
duas evoluções se situa na Urbs, qualquer que sejam os seus traços de substrato oriental (…), muito
mais relacionados aos próprios arquétipos de construção da capital do que ao Oriente. (…) Não há
mais nenhum lugar, atualmente, para os Principia dos acampamentos (Balty 1991: 363).

112. Mind-set, no original.
113. Quartel-general dos campos legionários.
114. Uma discussão completa sobre o tema pode ser encontrada em Jean-Ch. Balty, Curia Ordinis. Recherches
d’architecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du monde romain. Bruxelles: 1991: 357 ss.
Também Pierre Gros, L'Architecture Romaine 1, 2002 [1996]: 220-1.
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O fórum não é um edifício, mas um conjunto de edifícios dispostos de forma mais ou
menos coerente ao redor de uma praça, funcionando como entidade única, formando o
centro da cidade romana. Nele se concentram todos os sinais da dignidade municipal e,
segundo Pierre Gros, "nele, as gerações sucessivas, qualquer que seja seu status jurídico,
adquirem ou conservam a consciência de pertencer a uma comunidade" (2002: 207). É,
assim, também um local de memória.
Segundo Gros, a forma geral, ou a mais comum, "canônica", do fórum romano, a
partir especialmente do século I a.C., é a de uma praça retangular cercada por pórticos,
dominada em um de seus lados menores por um templo e limitada, no lado oposto, por uma
basílica judiciária115 e outros edifícios, como a cúria, o tribunal e, eventualmente, a sala dos
arquivos municipais (tabularium), o tesouro (aerarium) e a prisão (carcer), distribuindo-se na
periferia.
Mas esta forma apresenta diversas variações: a basílica colocada em um dos lados
mais compridos; o templo apresentando um temenos que o cerca, isolando-o da praça; os
outros edifícios administrativos podendo se integrar à basílica; uma via transversal pode
separar a área religiosa da civil; a axialidade do conjunto pode ser prejudicada pelas
dimensões do terreno ou das condições do relevo.
De qualquer modo, é uma composição elaborada para servir de ponto de
convergência para a população urbana, para os órgãos civis e culturais do centro urbano.
O fórum, na sua origem, era um espaço delimitado pelos áugures, portanto sagrado.
Inicialmente delimitados por árvores ou estacas, tais elementos foram substituídos pelos
pórticos, mantendo basicamente a mesma função delimitadora. Mas o pórtico não cria o
fórum, ele é virtualmente implantado, existe independentemente de qualquer elemento
arquitetônico (Gros 2002: 208). Já mencionei como a área onde se edificará o fórum, ao
menos na Gália, era delimitada no momento da elaboração da nova malha urbana, as
estruturas sendo realmente construídas em um segundo momento.
O Comitium era, até pelo menos a metade do século I a.C., o elemento determinante
dessa unidade espacial, orientando seus eixos e concentrando as atividades que nele
aconteciam (como as reuniões eleitorais). Era também um espaço sagrado, um verdadeiro
templum. Relacionava-se diretamente com a Curia Senatus, formando o centro político da
cidade. Na metade do século I a.C., antes mesmo do advento do Principado, César já havia
eliminado o Comício de Roma e redesenhado toda a sua área. Também nas cidades
coloniais e provinciais, o Comício desaparece ou nem mesmo é construído (ou, no mínimo,
perde suas funções).
A partir do final do século II a.C., as grandes basílicas que bordeavam o Fórum
Romano mudam de função, em razão da própria mudança de Roma, de Estado aristocrático
para "democrático", segundo Gros (op. cit.: 209), assumindo as funções judiciais que antes
eram realizadas no Comício. E, desde 159 a.C., a Basílica Emília passa a ter um relógio
d'água, "detalhe significativo de um deslocamento irreversível das atividades".116
Mais do que o Fórum, as primeiras colônias latinas, especialmente as marítimas
(Óstia, Puzzoles, Terracina, Minturnes), possuíam um santuário capitolino, mesmo que
modesto, sinal patente de que constituíam uma imagem projetada da Vrbs. Tais colônias,
formadas por cidadãos romanos, não possuíam órgãos eleitorais ou administrativos que

115. Em latim, basilica forensis. Não há necessidade de acrescentar o adjetivo, pois todas as basílicas romanas
são consideradas como tal, exceto as cristãs, quando então recebem o adjetivo. Além disso, como veremos no
próximo capítulo, o uso das basílicas como local onde aconteciam julgamentos é apenas uma das utilizações
do edifício. Pierre Gros prefere utilizar o adjetivo forensis quando trata das basílicas romanas, porque acredita
que foi apenas a partir de 159 a.C. que, em Roma, a Basílica Emília passou a funcionar como tribunal, sendo
que, antes, tais atividades eram realizadas no Comício. Não encontrei nenhuma outra referência sobre essa
data estipulando o início da utilização forense das basílicas.
116. Gros, op. cit. Antes, as horas eram anunciadas do Comício que, orientado segundo os pontos cardeais,
formava, junto com os monumentos próximos, o "relógio oficial" da Vrbs.
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testemunhassem uma autonomia, pois, na verdade, não a tinham. A vida política de seus
habitantes se dava em Roma.
Durante o século II a.C., nas colônias da Itália Meridional, o templo capitolino passou
a definir o eixo longitudinal da praça. No século I a.C., dois pólos principais da organização
do espaço do fórum passam a ser a basilica forensis e o aedes, o templo, que podia ter ou
não o aspecto de um capitólio, com três celas.
A partir da metade do século I a.C., o Forum Caesaris, com seu rigor planimétrico e
seu poder simbólico, transforma-se em modelo: cercado por pórticos e com o templo
dominando um dos lados menores, e não no centro da praça, como era o costume até então
para o edifício de culto, semelhante ao temenos helenístico.
E a Cúria, com César, passa a integrar, como um anexo monumental, o seu fórum. O
Fórum de César também estabeleceu um novo esquema de circulação na área central cívica.
A interdição da circulação viária e a unicidade do acesso romperam definitivamente com o
sistema aberto e aglomerador do fórum tradicional.
A transformação do Fórum Republicano por Augusto segue o mesmo sistema
ideológico e monumental: as grandes basílicas ao longo dos lados norte e sul (a Emília e a
Júlia, antiga Semprônia) que, embora não representem uma delimitação tão enclausurante e
regular quanto os pórticos, definem uma coerência monumental suficiente. O lado oriental é
definido pelo templo de César divinizado e pelos arcos Ácio e Parta, exaltando o novo
regime.
Gros (op. cit.: 214 ss.) também afirma que o modelo de basílica englobado em um dos
lados menores do fórum não surgiu na capital, mas na Itália Setentrional e Central, nos
séculos II e I a.C. A basílica, já nesta época, passa a representar, junto com a cúria, todos os
órgãos da autonomia municipal, tanto jurídicos quanto administrativos, e a outra extremidade
da praça é dominada pelo santuário maior da cidade (como em Brescia, figura 25).
Em Triestre, Verona e Luni, a basílica ocupa uma posição diferente, mas continua
diretamente ligada ao complexo do fórum como um elemento constitutivo dele (figura 26).
A partir do Império, especialmente no período júlio-cláudio, muitas vezes o capitólio foi
substituído por um templo do culto imperial, e as basílicas passam a abrigar numerosas
estátuas da família imperial, tanto na capital quanto, especialmente, nas províncias.
Quando fala da Basílica de Fano,117 (Colonia Iulia Fanestris, na costa adriática), o
autor-construtor, fornece uma descrição teórica e prática do que pode ser definido como o
protótipo dos fóruns municipais e coloniais, cuja concepção relaciona-se com o surgimento do
regime augustano. Descrevendo a basílica, Vitrúvio exprime uma exigência urbanística que
"dá a chave do sistema augustano": foram eliminadas duas colunas do peristilo interno da
basílica, em frente à sua entrada para que se preservasse um corredor visual entre a êxedra
absidal, denominada aedes Augusti, localizada no meio do lado maior oposto à entrada (que,
conforme demonstrou Balty [1991: 298-300], tinha também a função de cúria e tribunal), e o
templo de Júpiter, situado no outro extremo da praça (figura 27).
Esta correspondência estabelecida entre o santuário jupiteriano e o edifício jurídico, de um
lado e de outro do fórum, indica claramente os laços de dependência e de hierarquia que regem um
conjunto de agora em diante bem estruturado. Nós lemos no texto [de Vitrúvio], e encontramos no
terreno – não apenas em Fano, cujos vestígios antigos são pouco acessíveis, mas em sítios como
Veleia, Aesis e Privernum – os resultados monumentais e urbanísticos do enclausuramento
progressivo dos poderes municipais e coloniais de que apenas o imperador assegura a legitimidade;
o que J.-M. David chamou da "sobredeterminação para o contato arquitetônico" encontrou de agora
em diante sua expressão menos ambígua: a cúria, antes dependente do comitium, se integra à
basílica, ela mesma colocada sob a invocação do novo poder (Gros 2002: 215).

117. Vitrúvio V, I, 7.
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Figura 25. O fórum de Brescia.
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Figura 26. O fórum de Luni.

Figura 27. Plano reconstituído da basílica de Vitrúvio em Fano.
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O Fórum de Augusto retoma e amplia as tendências de enclausuramento e unificação
do espaço que se apresentam no Fórum de César. O Templo de Marte não apenas é o único
edifício dentro da praça como é a própria razão da existência desta. Os pórticos são como
dependências do próprio templo; as êxedras laterais, que alargam os pórticos, são focos de
atração não apenas para a circulação, mas para a exposição da simbologia do regime. Para
Gros (2002: 216), o Fórum de Augusto, um espaço fechado suntuoso, com seu templo,
constitui o equivalente de uma cúria e de uma basílica, pois abriga as sessões do Senado
onde eram recebidos os embaixadores, é onde passam a deliberar sobre a guerra e a paz,
onde se localizava a sede do praetor urbanus e de seus colaboradores, o sorteio dos juízes
de diversos tribunais acontecia ali, assim como o julgamento de diversos processos. A estas
funções, acrescentam-se (segundo Dião Cássio LV, 10, 2-5) algumas prerrogativas antes
atribuídas ao Capitólio, ligadas ao triunfo e ao controle da comunidade de cidadãos,
transferidas para o Templo de Mars Vltor (conforme visto no Capítulo anterior).
Na verdade, os elementos decorativos dos fóruns imperiais são muito utilizados e
difundidos nas províncias, mas mais especialmente os do Fórum de Augusto, "verdadeiro
paradigma da grande arquitetura de representação, [que] se encontram nos fóruns municipais
e coloniais de (…) Vienne e Arles, na Narbonense. Em todos esses exemplos, observamos
as êxedras dos pórticos laterais, os elogia que reproduzem, freqüentemente com fortes
incidências regionais, os dos summi uiri das séries romanas, dos clipei e suas máscaras; em
cada caso, a alusão é indiscutível e supõe uma organização que (…) estabelece um sistema
de referências plásticas, epigráficas arquitetônicas conforme as novas convenções da
ideologia dominante" (Gros 2002: 231).
A basílica do Fórum de Trajano foi a maior jamais construída no mundo romano.
Possuía cinco naves e 60 m de largura, com duas bibliotecas laterais. Pelo seu tamanho,
espaço coberto e luxo dos materiais, esta composição é tradicionalmente considerada como
o ponto culminante da monumentalidade romana. Seu conjunto estatuário, com carros
triunfais, estátuas de prisioneiros dácios etc., exaltava o poder do Império e o grande soldado
que fora Trajano. Gros o considera o ápice da evolução dos fóruns imperiais. Sua
semelhança com elementos do Fórum de Augusto (as êxedras laterais, com as colunas que
as separam dos pórticos) demonstra a existência de uma interação não apenas formal, mas
também funcional, pois, pelas inscrições e textos existentes, tinha como função principal a
administração da justiça.
E não foi por acaso que a seqüência dos fóruns imperiais se interrompeu em Roma
após o Fórum de Trajano, das primeiras décadas do século II. Realmente havia escassez de
espaço no centro histórico e não devia mais ser necessário ampliar as estruturas disponíveis
para as atividades administrativas e de representação. Mas houve, também, uma centralização dos poderes no Palatino.
O esquema do fórum passou definitivamente a ser constituído por três elementos
básicos e indissolúveis: o templo, a praça porticada e a basílica, tal como elaborado no final
da República e nos primeiros anos do Principado, denominado pelos autores de "fórum
tripartido".
4.1. O "fórum tripartido" nas Províncias Ocidentais
Desde o início do Alto Império e ao longo dos dois primeiros século d.C., são
encontrados numerosos exemplos dos fóruns tripartidos,118 com ordenação axial ou próxima
à axialidade, onde a basílica, em um dos lados menores, defronta o templo maior da cidade
(capitólio ou edifício de culto imperial). Havia, como é de se esperar, variações, mas este era
o esquema mais básico, ou o mais recorrente, e as variações, quando necessárias,
geralmente buscam, na medida do possível, seguir este esquema. São exemplos, para a
época augustana e júlio-cláudia, os fóruns de Forum Segusiavorum (Feurs), Lugdunum
118. A descrição dos fóruns tripartidos, nesta parte do trabalho, baseia-se principalmente em Gros 2002: 220-229.
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Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges), Colonia Iulia Equestris (Nyon) e Lousonna
(Vidy), na Gália Romana. Da época flávia e do início do século II d.C., são os fóruns de
Lutetia (Paris) e de Samarobriva (Amiens). E de época antonina, os fóruns de Augusta
Rauricorum (Augst) e Virunum (na Áustria).

Figura 28. Plantas dos fóruns de Feurs e de Nyon.

Numerosas variações podem dar uma primeira impressão de grande diversidade, mas
o esquema básico permanece fundamentalmente o mesmo e procede de exigências
análogas, mesmo se o equilíbrio e a unidade do conjunto são, às vezes, contrariados. Em
Saint-Bertrand-de-Comminges, por exemplo, o templo fica de costas para a praça, indicando
uma justaposição e não uma integração dos edifícios.
A despeito das aparências planimétricas, Glanum demonstra uma continuidade entre
a área sacra e a profana do centro urbano, pois, a despeito da exigüidade do espaço
disponível, é mantido um contato entre o fórum e o temenos dos templos geminados que se
orienta perpendicularmente ao eixo da praça. Glanum demonstra a adaptação de um
programa unitário às características de um terreno difícil e já fortemente modificado por
enormes contribuições de aterros: desde o segundo decênio a.C., o conjunto já existia e as
ampliações posteriores (particularmente as que dizem respeito à basílica) não modificaram o
projeto global (figura 29).
Os fóruns de Augusta Treverorum (Trier) e de Bagacum (Bavay), no norte da Bélgica,
pertencem a essa mesma série. Nos dois casos, o períbolo em forma de Π do setor ocidental
parece destinado a abrigar um templo (o que as escavações confirmam, em Bavay). As
cúrias ainda não foram determinadas com certeza, mas a basílica foi identificada. Nos dois
casos, na extremidade da grande área logo depois do espaço de culto, o espaço cercado, no
lado oriental, assemelha-se a um santuário de culto imperial no interior do edifício judiciário
(figura 30).
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Figura 29. Planta do fórum de Glanum. Em branco, as estruturas dos anos 20-30 a.C.
Em preto, as estruturas augustanas ou tiberianas. Em cinza, as estruturas flávias.

Figura 30. Planta do fórum de Bavay.
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As dimensões desse tipo de fórum, com esse aspecto unitário e disposto sobre um
eixo único, são geralmente importantes em termos absolutos, e ainda mais se são
relacionados à extensão dos sítios urbanos dos quais constituem o centro monumental. O
fórum de Amiens ocupa quase 4 ha; o de Trier se estende por 6 quarteirões (insulae),
também possuindo quase 4 ha (140 x 278 m) e somente a basílica, na sua maior extensão,
media 100 x 25 m. Entre os maiores fóruns, Pierre Gros cita o de Bavay, o segundo maior,
que media 110 x 250 m; o de Paris, com 100 x 160 m; o de Alésia media 85 x 185 m; Augst,
73 x 143 m; e Nyon, 67 x 150 m.
O aspecto polivalente desses conjuntos arquitetônicos, que garantem a unidade estrutural
de espaços complementares, mesmo que altamente especializados, materializando freqüentemente
sua separação efetiva (muro transversal em Feurs ou Trier, por exemplo, entre o temenos e a praça
pública profana; ruas cuja viabilidade é mantida entre os dois espaços, como o decumanus de
Amiens ou o cardo de Augst etc.) não explica somente este gigantismo relativo; é preciso sem
dúvida nenhuma levar em conta também o aspecto representativo do sistema, destinado a impor a
idéia da maiestas imperii, a maior parte do tempo de resto nas capitais provinciais ou nas cidades
principais de civitates cuja missão era desenvolver a romanização de uma região ou de uma etnia
(Gros 2002: 223).

Pierre Gros acredita que os exemplos de fóruns não são mais numerosos apenas
porque as escavações de sítios importantes não foram realizadas ou ainda são insuficientes.
4.2. Variações do esquema básico
Embora diferentes na forma, as variações não o são tanto com relação ao seu
"espírito", ou seja, na sua proposta ideológica: o conjunto busca manter o mesmo sistema
ideológico e monumental, com uma delimitação enclausurante e regular, definindo uma
coerência arquitetônica e exaltando o novo regime.
Em alguns casos, a basílica pode aparecer com um papel de elemento de transição
entre a área cívica do fórum e o temenos do templo políade ou imperial, posição que faz com
que Gros utilize a definição de basílica transitória. Não há, porém, um rompimento da unidade
orgânica do sistema administrativo e religioso, mas sim um desenvolvimento das
potencialidades naturais, criando no mesmo eixo duas áreas especializadas que se
completam, a basílica funcionando como uma estrutura que as separa e, ao mesmo tempo,
as une.
Exemplo desse tipo é o fórum de Périgueux (Vesunna), capital dos petrocórios119 na
Aquitânia (figura 31).
Em Vienne, no norte da Gália Narbonense, os cerca de 280 metros da extensão axial
do fórum englobam três praças sucessivas, com duas zonas religiosas (uma a oeste, o
temenos do Templo de Augusto e Lívia, e outro a leste, no interior de um pórtico com três
lados – porticus triplex –, um Augusteum, ou santuário sagrado à família imperial, de período
júlio-cláudio). Mas, nesse caso, a basílica não está no interior desse esquema e sim, como
em Pompéia, perpendicular a ele, ao longo do lado sul do fórum, atrás dos pórticos.
Talvez Amiens, pelo tamanho de seu complexo, apresente área religiosa.
Os fóruns de Arles e Vienne possuem elementos decorativos copiados do Fórum de
Augusto, e também êxedras laterais nos pórticos ou na basílica (como em Arles, figura 32).

119. Petrocorii, povo da Aquitânia, no Perigord.
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Figura 31. Planta do centro cívico e do fórum de Périgueux.

Figura 32. Fórum de Arles, cuja planimetria e a organização seguem o Fórum de Augusto.
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5. Fórum e culto imperial
O culto imperial era oferecido a, ou em nome do imperador, sua família ou seus
predecessores divinizados, com templos, festivais, preces e sacerdotes em todas as
províncias do Império. Foi uma prática iniciada com Augusto e continuada pelos outros
imperadores. Assumia várias formas e não era um elemento independente das práticas
religiosas, mas sim celebrado dentro da vida religiosa como um todo. O imperador podia ser
colocado sob a proteção do Panteão olímpico, ou relacionado a outros deuses (como Marte
Augusto, Silvanus Augustus ou Saturnus Augustus, por exemplo), e até mesmo ter um culto
oferecido somente a ele. A forma do culto variava conforme o contexto. Não havia, portanto,
"tal coisa chamada o culto imperial" (Beard et alii 2000: 348), e sim uma série de cultos que
tinham em comum a veneração ao imperador, sua família ou predecessores, realizados de
formas diferentes de acordo com as diferentes circunstâncias locais, como o status da
comunidade, as tradições religiosas locais pré-existentes e o grau de envolvimento dos
romanos vindos do centro no estabelecimento do culto. Além disso, tão importante quanto o
culto ao imperador era a incorporação deste nos cultos tradicionais das comunidades
provinciais. "O culto imperial não era necessariamente a marca mais forte da Romanização
na religião: especialmente nas comunidades estrangeiras (coloniae e municipia), imitações do
sistema transformado da Roma augustana eram freqüentemente um aspecto muito mais
importante da Romanização religiosa do que qualquer veneração direta do imperador" (op.
cit.: 318).
Depois do Exército120, eram as colônias romanas que espelhavam as instituições
religiosas de Roma mais fielmente. Este caráter romano das colônias aparece em quase
todas as Regulações para a vida nelas, mas mais especificamente nas cláusulas que se
referem ao sacerdócio, com funções similares ao de Roma, mas não exatamente iguais, pois
os pontifices e augures121, seus dois grupos sacerdotais principais, estavam sujeitos à
autoridade do governador. "Mas de modo geral, as estruturas simbólicas das coloniae
enfatizam seu status como 'mini-Romas' já no momento de sua fundação, realizada com os
ritos que ecoavam os rituais da fundação mítica da própria Roma": auspícios, delimitação do
sítio e determinação das portas, estabelecendo os limites do pomério e, assim, a terra pública
(Beard et alii 2000: 329).
Roma também estabelecia, para as novas colônias do final da República e início do
Império, instituições específicas para o estabelecimento de novas práticas romanas: os
sacerdotes do culto a César divinizado (flamines divi julii), por exemplo, somente eram
encontrados, além de Roma, nas colônias, pois deviam seguir o modelo de Roma, imitando
os rituais e os dias festivos da capital imperial numa demonstração do relacionamento
privilegiado com ela. Em Narbo, por exemplo, há documentação que comprova a imitação de
cultos realizados no Aventino de Roma.
120. Fora da Itália, era o Exército que representava Roma mais claramente. Quando se tornou profissional, com
Augusto, a cidadania continuou sendo um pré-requisito para o serviço nas tropas legionárias, mas tal cidadania
podia ser concedida no recrutamento, que ia sendo realizado em áreas cada vez maiores até que, no século II
d.C., uma ínfima porção dos soldados era da própria Itália. Já as tropas auxiliares, o outro corpo principal de
tropas, no início do Império, não eram formadas por cidadãos, mas comandadas por oficiais cidadãos e os
soldados podiam receber a cidadania quando davam baixa. Mais tarde, não era incomum quem já tinha a
cidadania alistar-se nas forças auxiliares.
A vida religiosa oficial de ambos os corpos de tropas era predominantemente romana, seguindo o calendário
oficial do sistema religioso da Roma augustana (embora com algumas alterações).
Mas como o Exército era formado por indivíduos de várias regiões diferentes, que cultuavam seus próprios
deuses, observava-se também o de outra divindade relacionada à origem etnográfica das tropas. E os dois
deuses eram cultuados oficialmente pela coorte. Já a população local cultuava suas próprias divindades. Mas o
sistema religioso dominante do Exército como uma instituição permaneceu modelado no de Roma (Beard et alii 2000:
325-6).
121. Pontifex, "aquele que abre as vias para os deuses". Em Roma, os pontífices eram os guardiões da tradição,
encarregados de supervisionar os cultos privados e públicos. Podia ser magistrado e chefe militar. Augur, de
augeo, "fazer crescer, aumentar". Os áugures, constituídos em um colégio, são os intérpretes da vontade dos
deuses e assistem os magistrados que tomam os auspícios. No Império, perdem seu papel político, mas sua
importância religiosa permanece (a partir de Fredouille 1985).
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Essa "imitação" das práticas religiosas da Vrbs, na prática, era um processo criativo,
que envolvia adaptação e mudança. As imagens, os cultos, eram reinterpretados nas
colônias. Por exemplo, a "imitação" de cenas elaboradas em Roma – como uma cena do Ara
Pacis Augustae – com a inclusão de características locais: uma figura com um torque, uma
divindade ou um monumento local. Tais particularidades locais indicavam que a obra fora
realizada por artesãos locais. Quando incluíam características locais, adaptando-as e
justapondo cenas, expressavam suas próprias versões da identidade romana através de uma
imitação criativa da capital.
As cidades com status de municipium (onde os cidadãos locais tinham o "Direito
latino" e alguns até a plena cidadania romana) compartilhavam algumas das características
religiosas romanas das coloniae. Possuíam pontífices, augures e haruspices.122 Quando uma
cidade – ou aldeia – recebia o status de municipium, geralmente erguia um Capitólio. Mas o
processo podia se dar de forma inversa: em mais de uma ocasião há a construção de um
Capitólio como parte da reivindicação de status romano.
Instituições religiosas romanas nas províncias não são meramente reflexo de
diferentes níveis de Romanização, também são elementos úteis na competição por prestígio,
honra e status que era uma das características que definiam a cultura provincial ao longo do
mundo romano (op. cit.: 336).
Em qualquer comunidade em que viviam cidadãos romanos, a atividade religiosa
desses grupos era uma das formas pelas quais reafirmavam e expunham seu status
"romano"; assim como também devia ser um dos canais que expandia especificamente a
religião romana mais amplamente pelas províncias.
Também havia uma distinção entre as camadas da população com relação ao culto:
as elites urbanas locais tendiam a se interessar mais pelas divindades universais romanas do
que pelos deuses locais. No sul da França, as dedicatórias aos deuses locais são geralmente
relacionadas aos indivíduos que não vêm das famílias mais distintas ou há mais tempo
estabelecidas. Indivíduos com status local mais alto escolhiam "relacionar-se" com deuses
que são mais obviamente parte do sistema romano.
Demonstração religiosa deve ter sido central na competição por status, tanto dentro como
fora da comunidade local. (…) As elites locais expressavam seu próprio status, com relação aos
seus inferiores social e politicamente, demonstrando laços estreitos com os deuses de Roma (op.
cit.: 339).

Os druidas
Mas o impacto religioso de Roma sobre comunidades sem status romano formal foi
bastante diferente; era muito menos uma questão de imitação, muito mais uma questão de
formas variadas de controle e integração. As autoridades romanas procuravam suprimir (ou
"corrigir") formas religiosas que pareciam ser um foco de oposição ao governo romano –
quando e onde as encontravam. E havia uma clara distinção entre sua abordagem das
religiões pré-romanas do Ocidente e as do Oriente: se no Oriente grego os cultos cívicos
continuaram praticamente inalterados por Roma, no Ocidente os deuses locais foram
transformados e integrados ao Panteão romano.
Na verdade, os romanos buscavam restringir o poder dos sacerdotes nativos nas
províncias, especialmente quando o sacerdócio não era organizado segundo o modelo
tradicional das cidades-estados greco-romanas (onde eles eram oficiais cívicos, com
limitações estritas de autoridade, baseadas na rotação das elites locais) e representava um
sistema de poder paralelo, capaz de rivalizar com o romano. No Ocidente, que não possuía
uma religião ligada ao poder político – não como o modelo da cidade-estado – a pressão
122. Haruspex, "aquele que examina as entranhas". Os harúspices eram os adivinhos, particularmente competentes na arte de ler as entranhas das vítimas, de interpretar os prodígios e os expiar. Seu prestígio aumentou
no Império e alguns príncipes tinham seu harúspice particular (a partir de Fredouille 1985).
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romana sobre os sacerdotes indígenas foi muito mais intensa. Os romanos tentaram
ativamente suprimir as práticas "mágicas" dos druidas e a promoção do superstitio, "embora
a repressão possa, de fato, ter aumentado sua autoconsciência e coesão" (op. cit.: 341).
Também houve, em outros locais, a transformação dos estilos locais de sacerdócio para o
padrão romano, com a utilização de nomes latinos – flamen e sacerdos – para designar
sacerdotes indígenas. O sacerdócio cívico, no padrão greco-romano, era a norma e, como
resultado, com a exceção dos druidas, nenhum grupo sacerdotal indígena ocidental parece
ter ameaçado a ordem romana.
Também houve, no Ocidente, várias continuidades religiosas como resistências aos
cultos praticados em Roma. O calendário romano usado na Gália no século II d.C., embora
geralmente preserve as tradições locais, apresenta uma mudança religiosa crucial: os deuses
indígenas foram amplamente reinterpretados, pelos habitantes locais e por outros, em uma
nova forma romana. A reinterpretação de deuses indígenas (tanto pelos romanos quanto
pelos membros das comunidades locais) era corrente nas províncias ocidentais, do noroeste
da Península Ibérica ao Danúbio. César identificou e interpretou os deuses gauleses em
termos romanos; no período imperial, os deuses locais foram assimilados às divindades
greco-romanas, verbalmente e iconograficamente, tornando-se, assim, parte do mundo
religioso misturado (ou mesclado) da Gália romana nas combinações que o próprio César
identificou, predisse ou inventou.
Mas o mais interessante é que, na Gália Central e na do sul, as dedicatórias a esses
deuses locais reinterpretados eram, na sua maioria, feitas pela população mais humilde,
demonstrando que as divindades híbridas apelavam para os que se relacionavam menos
com a ordem romana. As elites locais tendiam a se associar com os deuses especificamente
romanos, como Marte.
Nas cidades capitais provinciais e nas de grande importância regional, o fórum, como
centro administrativo e religioso, assume uma importância inexistente antes de Augusto, suas
funções ultrapassando o limite da cidade. Elas compartilham, junto com a capital, a
responsabilidade de organizar as cerimônias oficiais do culto dinástico, depois imperial, na
escala da província e tornam-se, assim, sedes de um flamen provinciae. Entre os gauleses, é
o caso de Lyon e Narbo Martius (Narbonne), as quais receberam a autorização imperial para
estabelecer um local de culto em honra ao princeps ou à deusa Roma a título de comunidade
de cidadãos de uma província (conventus).
Mas é apenas na época flávia, a partir de 70 d.C., que a instituição assume sua forma
definitiva, criando um complexo arquitetônico específico, monumental, geralmente com mais
de uma grande praça, com anexos, como hipódromos, circos ou anfiteatros, áreas
cerimoniais, terraços em diferentes níveis, jardins, pórticos monumentais, estátuas etc., além
do santuário, propriamente dito. A forma de muitos desses "fóruns" pode assemelhar-se à
dos de Roma (o de Ankara, ao fórum da Paz, de Vespasiano; a decoração do de Tarragona é
diretamente inspirada no de Augusto).
A presença de estruturas relacionadas a jogos, assim como fontes epigráficas e
literárias, indicam a presença de cultos heróicos, como os ginásios helenísticos. E a unidade
orgânica desses três componentes, recinto sagrado, praça e circus, surge como um modelo
potencial para numerosas fundações do Oriente e do Ocidente destinadas a exaltar o poder
sagrado do imperador. O "fórum provincial" de Tarragona é o exemplo mais visível, mas, para
Gros, outros programas do mesmo tipo poderiam ser encontrados em outros lugares, como
em Narbonne, se os arqueólogos explorassem melhor o sítio. Outro local onde Gros identifica
o mesmo esquema de temenos, fórum e anfiteatro é em Samarobriva (Amiens), embora não
seja uma capital provincial (2002: 231).
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6. As cidades galo-romanas
6.1. Determinação do status das cidades galo-romanas
Gallia Narbonensis ou Narbonesa; Gallia Aquitanica ou Aquitânia; Gallia Celtica, Gália
Celta ou Lugdunense; Gallia Belgica, Gália Belga: esta é uma divisão que permite
estabelecer uma progressão do sudeste para o nordeste, afastando-se do Mediterrâneo.
Embora pareça aleatória, na verdade, estudiosos como Bedon (1999), Cavalieri (2002) e
Balty (1991), entre outros, entendem essa "progressão" como não apenas geográfica, mas
também em termos de "Romanização", ou urbanização. Quanto mais próxima do
Mediterrâneo, mais cedo são identificados elementos romanos, desde estruturas urbanas a
comerciais e políticas. Especialmente Cavalieri, quando estuda as basílicas gaulesas, faz
uma análise que reforça essa visão.
Não é possível precisar com exatidão quais eram as aglomerações consideradas
cidades – as consideradas colonias (mas que não eram capitais) e as capitais dessas
civitates – no sentido romano, para as Três Gálias, pois as fontes antigas, apesar de
indispensáveis, revelam contradições entre si, podem ser difíceis de datar e, freqüentemente,
precisam ser associadas umas com as outras. As fontes devem ser precisadas e confirmadas
com os dados arqueológicos.
Um bom estudo sobre as diferentes fontes foi realizado por Robert Bedon (1999: 82115), do qual serão apresentados os resultados. É preciso ressaltar, também, que cada
civitas possuía apenas uma capital, mas podia haver outra colonia nessa civitas sem papel
de capital. A cidade era a sede das funções cívicas e administrativas da civitas, e os
detentores da autoridade, os magistrados ou decuriones, habitavam essa cidade (mas, no
sentido inverso, a cada cidade corresponde apenas uma civitas).123
Província da Aquitânia
Possuía, segundo os autores antigos (Estrabão e Plínio, o Velho), entre 34 e 43 povos
(ou tribos) e, na época júlio-cláudia, 20 civitates (nove situadas a sudeste do Garonne e onze
que pertenciam à Gália Celta; não possuía nenhuma colônia dentro de uma civitas) e suas 20
cidades correspondentes.
Província Lugdunense (Lyonnaise)
A província possuía o nome da sua capital, a colônia de Lugdunum, atual Lyon, na
confluência do Ródano com o Saône, nas terras que pertenciam aos segusiavos.
Posteriormente, a capital foi transferida para uma nova cidade, Forum Segusiavorum, Feurs,
mais a oeste.
Sob os júlio-cláudios, a província possuía 25 cidades, mas apenas 24 civitates, por
causa de Lugdunum, a colônia de Plancus implantada no território dos segusiavos.
Província da Bélgica
Sua capital era Durocortorum, Reims, constituída por Augusto. Era a capital da civitas
dos remos, tinha o status de foederata e os governadores romanos residiam aí.

123. Na Gália, Roma conservou, de modo geral, as divisões indígenas, o território de cada povo gaulês
constituindo doravante o de uma nova civitas, que conserva muitas vezes o mesmo nome: no território dos
bitúriges forma-se a civitas dos Bitúriges (Bourges), como a dos Parisii (Paris) ou a dos Remi (Reims).
Sobretudo, cada civitas possui uma sede administrativa, que é uma cidade (urbs) onde se concentram todos os
serviços necessários aos diferentes aspectos da vida dos habitantes: Bourges, Lutécia, Reims são sedes
administrativas de civitas. Essas sedes adquiriram tal importância que seu nome tornou-se o nome da civitas.
Fala-se da civitas de Nîmes e de Vienne, que sucederam aos povos dos volcos arecômicos e dos alóbroges. As
cidades são ora criações romanas ex nihilo, com título de colônia, ora a confirmação de fundações indígenas.
Juridicamente, estas são as únicas cidades. As outras aglomerações humanas são chamadas de vicus, aldeia,
mesmo que algumas delas, como Annecy, tenham um embrião de instituições municipais girando em torno de
um fórum. E o território rural da civitas é dividido em cantões, chamados pagi (Pelletier 1982; 5-6).
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Sob os júlio-cláudios, a província possuía 21 civitates e 22 cidades, sendo 18 capitais
de civitates, com regime de peregrinas, e três cidades – Raurica (Augst), Colonia
Agrippinensis (Colônia) e Augusta Treverorum (Trier) – que eram capitais de colônias, e
ainda uma colônia sem capital (chef-lieu), Equetris (Nyon).
As 20 civitates enumeradas para a Bélgica, acrescentadas às 24 da Lugdunense e às 20 da
Aquitânia, fazem um total de 64, que corresponde exatamente à cifra fornecida por Tácito para o ano
21 da nossa era (Anais, III, 44, 1). Observa-se certa proximidade na soma dessas civitates para cada
uma das províncias das Tres Galliae, provável conseqüência de uma preocupação com o equilíbrio
entre elas por parte de Roma. Todavia, a imensa Celtica de antes da conquista, mesmo fortemente
amputada de seus setores sudoeste e noroeste, permanece visivelmente à frente, com quatro
civitates a mais que as duas províncias vizinhas. Estas, mesmo assim, se beneficiaram muito com a
reorganização da Comata, pois a antiga Aquitania mais que dobrou sua superfície quando se tornou
a província da Aquitânia, e o Belgium da Independência incluiu mais oito povos quando da formação
da província da Bélgica. Quanto às cidades, capitais de civitates peregrinas e coloniae, 20 na
Aquitânia, 25 na província Lugdunense e 21 para a Bélgica, formam um número de 66, mais elevado
que o das civitates em duas unidades, e que se explica porque é preciso acrescentar as duas
colônias de Lugdunum (Lyon) e Equestris (Nyon) (Bedon 1999: 107).

No início da ocupação das Três Gálias – na segunda metade do século I a.C. – os
oppida gauleses sofreram diferentes destinos, que Bedon (op. cit.: 119-34) divide em
diferentes tipos.
As capitais peregrinas – ou oppida considerados capitais de territórios indígenas –
podiam ser "deslocadas"; uma nova fundação romana, uma nova cidade, era erguida. Neste
primeiro caso, as novas fundações podiam estar próximas aos oppida importantes anteriores,
que sofriam um declínio ou podiam sobreviver como centro religioso; porém quando a nova
fundação romana estava mais distante do antigo centro indígena, "fora das vistas uma do
outro", podiam ter uma existência independente, "e o oppidum anterior, se não fosse
progressivamente abandonado em proveito da nova caput civitatis, podia continuar a existir
como vicus" (op. cit.: 120).
Um número relativamente elevado de oppida ou de aglomerações importantes de
antes da conquista tornaram-se capitais galo-romanas de civitates nas Três Gálias, mantendo
ou aumentando sua importância.
E, finalmente, há casos em que ou não se sabe o antecedente das capitais de
civitates, ou não existiam cidades importantes antes da conquista (este caso se limita a duas
cidades: Castellum, Cassel, capital dos menápios, na costa belga; e Atuatuca, Tongres, dos
tungros, também na Bélgica, criada após a constituição da civitas Tungrorum).
É preciso mencionar também as três primeiras colônias fundadas na Comata,
anteriores a 27 a.C., Equestris, Augusta Raurica e Lugdunum, sem aglomeração indígena
pré-existente conhecida, mas não excluída esta possibilidade.
Sob Cláudio, novas colônias foram implantadas: Colonia Agrippinensis, próxima ao
oppidum Vbiorum; e a última colônia conhecida das Três Gálias no período júlio-cláudio, a
Colonia Augusta Treverorum, estreitamente relacionada com uma aglomeração pré-existente.
Assim, os oppida que antes da conquista exerciam funções de capitais e as cidades
da época romana apresentam similaridades. Na verdade, freqüentemente observa-se uma
permanência: talvez pouco mais da metade das capitais do La Tène conservaram tal
categoria após a reorganização de Augusto (a partir de 27 a.C.). Em pouco mais de quinze
civitates, foram fundadas novas cidades, instaladas em contato ou nas proximidades da
capital regional anterior. E em cerca de vinte civitates se constata uma nova fundação
distante da antiga capital. "Por outro lado, a manutenção de várias capitais em sítios
defensivos, ou mesmo a instalação de certas cidades em locais elevados que parece não
terem sido ocupados anteriormente, demonstra que a autoridade romana apresentou, nesse
assunto, a maior liberalidade, até mesmo certa indiferença, e que ela deixou aparentemente
aos aquitânios, aos gauleses e aos belgas a inteira liberdade de ação de possuir capitais de
civitates nos sítios de sua escolha, incluídos mesmo os casos dos tipos que preferiam antes
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da conquista. Enfim, se a entrada da Comata no Império Romano provocou certo número de
deslocamentos de capitais, também criou uma situação política e administrativa estável, que
pôs fim por séculos às mudanças de localização que antes eram um dos aspectos da
civilização gaulesa" (op. cit.: 133-4).
6.2. Romanização das Três Gálias via urbanismo romano
Para Bedon (1999: 199-238), os agentes diretos responsáveis pela introdução na
Comata do urbanismo no estilo romano – excluindo-se as colônias (obras dos imperadores
romanos) – ou a romanização das capitais de civitates, foram os próprios gauleses,
estimulados pelas vantagens da operação e por uma atmosfera de aemulatio. O processo de
"convencimento" se deu ao longo de duas gerações sucessivas. A primeira agrupava os
gauleses que participaram da direção de seus povos durante a guerra dos gauleses e da
própria guerra. A geração seguinte é a que foi recrutada para participar nas guerras civis,
entre 49 e 30 a.C. Quando a Comata foi integrada ao Império como província (em 27 a.C.),
as civitates eram governadas pelos últimos sobreviventes do tempo da guerra dos gauleses,
selecionados por César, e pelos governadores do período triunviral. Eles cooptaram os
homens da geração seguinte, cuja maior parte combatera no Exército romano sob o comando
de Otaviano, e foram romanizados durante os anos que passaram nas tropas auxiliares. Em
ambas as gerações, vários gauleses receberam de César e de Otaviano a cidadania romana,
o que os tornava clientes e colocava em posição de intermediários locais da política imperial.
Após um período de perturbação e revoltas, permaneceram no poder das civitates apenas os
notáveis que apoiavam a integração ativa no Império. Estes, com experiência de vivência em
cidades mediterrâneas, veteranos das guerras civis, compreendiam bem como um urbanismo
romano poderia propiciar amoenitas – "encanto, delícia, amenidade", as comodidades que
um modo de vida romanizado podia propiciar –, além de ser um instrumento de prestígio
pessoal e de poder. Uma cidade de estrutura e arquitetura romanizadas representava
também a expressão de lealdade, indispensável para suas carreiras.
Eles foram indiscutivelmente os primeiros atores da romanização das cidades (…). Não é,
portanto, necessário supor um plano imperial de urbanização e de romanização, que certamente não
existiu, e que teria sido sem dúvida inútil no contexto do momento. São os gauleses no poder nos
anos após 27 a.C. e nos decênios seguintes que realizaram o essencial das operações que levaram
ao surgimento de cidades com urbanismo romano nas Três Gálias (op. cit.: 218).

A meu ver, isto é mais uma prova da eficiência do sistema romano de domínio e
administração dos territórios conquistados.
6.3. O planejamento urbano galo-romano
O plano ortogonal foi o adotado como base não apenas nas novas capitais de civitas,
mas também nos antigos centros regionais gauleses (estes através de uma reorganização
interna). Mesmo levando-se em conta adaptações necessárias à topografia ou limitando-se
aos quarteirões centrais, quanto mais se conhecem os planos urbanos da Comata, mais se
percebe suas características ortogonais (Bedon 1999: 268-70).
Cidades importantes, como Vienne, Nîmes e Vaison não possuem essa regularidade,
embora Vaison tenha feito algumas tentativas de regularizar sua malha urbana no final do
século I d.C. Para Coulon & Golvin (2002: 8), havia fatores que dificultavam a elaboração de
um plano urbano rigoroso. Uma organização pré-romana do espaço, uma topografia pouco
favorável, obstáculos naturais ou a presença de eixos já fortemente estabelecidos podem
explicar os planos irregulares. "Por outro lado, 'quando as circunstâncias eram propícias',
afirma Christian Goudineau124, 'a preferência era por um plano ortogonal, sempre original…' ".

124. Provavelmente em Les villes de la paix romaine 1980: 253-391.
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Os fóruns galo-romanos
Inicialmente, eram apenas espaços deixados livres na área central das cidades, mas
surgiram desde o início das reestruturações das antigas capitais e da criação das novas
cidades.
Quanto às suas dimensões iniciais, são, na maior parte das vezes, inacessíveis ao
pesquisador moderno, por causa da destruição dos vestígios. Em vários casos, nem mesmo
o fórum foi localizado. São mais bem conhecidos, especialmente quanto às dimensões, a
partir do período flaviano, antonino ou dos Severos, quando sofreram já grandes alterações,
inclusive ampliações.
Quanto à localização, seguem basicamente o modelo colonial romano: o fórum
localizava-se, quase sempre, nos ângulos formados pelo encontro dos dois eixos principais,
ou "a cavalo" em um deles. Mas essa localização central do fórum apresenta algumas
exceções nas Três Gálias, exceções estas que podem ser explicadas. O da Colonia
Agrippinensis (Colônia), foi deslocado em direção ao Reno, embora continuasse em posição
tradicional, "a cavalo" no entroncamento das artérias principais da colônia. Essa aproximação
do curso fluvial, com a construção dos edifícios principais romanos propiciando uma
visualização a partir do rio, propiciou "uma vitrine arquitetônica da romanidade, mensagem de
poder e de civilização superiores destinada aos povos bárbaros que viviam além-Reno"
(Bedon 1999: 291). Em Lugdunum, Lyon, o fórum também estava em posição periférica, em
local mais elevado, tornando-o mais visível, mesmo a uma distância maior.
Esses primeiros fóruns, inicialmente apenas determinados pelo espaço livre, passam
a ter – às vezes muito rapidamente – uma arquitetura relacionada à sua plurifuncionalidade
(local de comércio, de justiça, de administração e de espetáculos): basílica, cúria, templos ou
alteres oficiais, pórticos destinados a abrigar os cidadãos e suas atividades.
A forma dos fóruns gauleses segue o esquema dos fóruns fechados, a praça é
cercada e isolada do resto da cidade, e também criam o efeito de "tornar solene as atividades
que acontecem ali, enquanto que o local atrai a atenção pela freqüência particularmente
elevada dos comerciantes e dos cambistas, para os quais as tabernas dispostas sob os
pórticos periféricos" (op. cit.: 307).
No caso de terrenos em declive, a horizontalidade necessária era criada através da
elevação das partes mais baixas, via criptopórticos ou terraços artificiais sustentados por
muros. Com isso, o fórum elevava-se sobre os quarteirões circundantes, "o que lhe conferia
um suplemento de dignitas" (op. cit.: 308).
Os fóruns galo-romanos formavam, como na Itália, um volume arquitetônico e
seguiam o seu esquema tripartido, onde as funções religiosas se situavam em uma
esplanada especialmente estabelecida para isso, e também subordinando, no mínimo
visualmente, todas as outras funções que aconteciam na área cívica, sob os pórticos ou na
basílica.
A monumentalização dos fóruns nas Três Gálias parece ter se realizado sobretudo a
partir dos Flávios, mas em várias cidades de cada província, a primeira etapa arquitetônica se
situa sob os júlio-cláudios. Na Aquitânia, apenas três cidades apresentam vestígios que
remontam a essa primeira etapa de monumentalização: Lugdunum Convenarum (SaintBertrand-de-Comminges), nas duas primeiras décadas do século I a.C.; Vesunna
(Périgueux), cujo fórum (com basílica) é do período de Tibério ou de Cláudio; e Lemonum
(Poitiers), do início do século I d.C. Na Lugdunense, também são conhecidos apenas três
casos, dois deles sendo de fóruns precocemente monumentalizados: Lugdunum (Lyon), da
época de Augusto e refeito por Adriano; Segusiavorum (Feurs), dos primeiros anos do
principado de Augusto, que é o exemplo mais antigo do esquema tripartido nas Três Gálias; e
o fórum de Darioritum (Vannes), não tão antigo, cujos componentes arquitetônicos próprios
do esquema tripartido aparecem sob Cláudio. E na Bélgica, se conhece os centros cívicos de
época júlio-cláudia apenas parcialmente e para algumas cidades da parte oriental,
essencialmente Aventicum (Avanches) e Equestris (Nyon). No caso de Bagacum (Bavay), há
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vestígios arquitetônicos da metade do século I d.C. "Mesmo o fórum da Colonia
Agrippinensis, Colônia, cidade da qual sabemos em que ponto ela passou a ser objeto de
uma atenção particular por parte da segunda esposa de Cláudio, escapa quase totalmente ao
nosso conhecimento para esta época [júlio-cláudia]" (op. cit.: 309).
Bedon afirma que o número de fóruns do período júlio-cláudio que possuíam já uma
estrutura arquitetônica nas Três Gálias era, certamente, bem maior, mas dois fatores são os
principais responsáveis pelo desconhecimento deles: reconstruções, sob os Flávios,
Antoninos e Severos; e a impossibilidade de realizar escavações nos centros das cidades
atuais. "No máximo, indícios indiretos permitem supor às vezes esta monumentalização
antiga, como os elementos esculpidos, datados dos anos 20 a.C., que foram encontrados em
Saintes [Mediolanum], no quarteirão onde se pensa localizar-se o fórum e que parecem vir de
um templo que costuma ser localizado na parte sul daquele" (op. cit.: 310).
Por fim, convém retomar uma questão já esboçada; os agentes da urbanização de
tipo romano na Gallia Comata, como a entende Bedon. No final do período júlio-cláudio, o
repertório arquitetônico romano já estava presente nas Três Gálias, ao menos no essencial
(se não na totalidade), embora houvesse diferenças de uma região e de uma cidade para
outra: a Gália Lugdunense mostrava-se mais rica, enquanto o norte e o leste da Bélgica e a
Aquitânia ao sul do Garonne demonstrassem um atraso na introdução dos elementos
arquitetônicos tipicamente romanos (com duas exceções, Colonia Agrippinensis e Lugdunum
Convenarum). "Esta irregularidade sugere que a construção dos edifícios e estruturas
romanos não foi o resultado de um plano de monumentalização das capitais de civitates
concebido a partir de Roma, que parece que se interessava apenas pelas colônias". Nas
capitais de civitates, os poucos documentos, praticamente apenas epigráficos, que indicam
os construtores, para o período júlio-cláudio, referem-se aos notáveis gauleses, ou, às vezes,
às próprias civitates. Por outro lado, se nenhum texto menciona a intervenção de Roma nos
programas arquitetônicos, também nada indica uma ausência total da autoridade imperial,
que podia intervir, por vezes, sem dúvida na decoração de alguns arcos triunfais, no
fornecimento de estátuas imperiais para os fóruns e santuários dinásticos. "De fato, no
cenário dessa adoção para as cidades das Três Gálias da arquitetura romana, a principal
intervenção externa poderia bem limitar-se à dos arquitetos e empreiteiros, e ter
correspondido apenas às primeiras décadas, o tempo necessário para que equipes gaulesas
fossem constituídas. Como para os planos urbanos, pois, e de maneira geral para as grandes
decisões com relação às cidades, o essencial veio dos próprios gauleses, que introduziram
ali, por motivos de amoenitas e por razões políticas, uma arquitetura que haviam descoberto
quando se deslocaram pelo mundo romano". O aspecto das cidades, no final do reinado de
Nero, já era fortemente marcado pela "romanidade" (op. cit: 332-3).
Então, para Bedon, a expressão "cidade galo-romana", aplicada às capitais de
civitates peregrinas, tem um sentido preciso. Eram cidades romanas com relação à sua
concepção material (seu plano, organização interna e arquitetura de representação das quais
começaram progressivamente a se munir). Mas, paralelamente, elas se afirmavam como
gaulesas, pois sua implantação e nome eram, na maioria das vezes, escolhidos pelos
dirigentes das civitates onde se situavam e porque, na sua quase totalidade, tinham sido
fundadas pelos gauleses. Colocadas à testa de civitates quase sempre peregrinas, eram
administradas pelos próprios gauleses, financiadas pelos notáveis locais (quase sempre excombatentes sob Augusto que além de conhecimento sobre urbanização romana haviam
dado baixa com a cidadania e os butins conquistados), mas que também mantinham
costumes que remontavam à cultura celta. "Nas assembléias cívicas das quais essas cidades
eram a sede, e entre os dirigentes das civitates que aí residiam, procurar-se-ia em vão os
italianos: se se encontravam romanos no sentido jurídico do termo, tratava-se de fato de
gauleses de origem, tendo obtido o direito de cidadania a título de promoção, mas originários
dessas próprias civitates. A esta qualificação de galo-romana correspondia então bem para
estas cidades uma natureza híbrida, definível em grande parte como interpretatio Gallica dos
conceitos urbanísticos romanos" (op. cit.: 339).
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6.4. De oppidum a cidade galo-romana: alguns exemplos
O local para a edificação da cidade romana variava, é claro, segundo a situação
geográfica do sítio. Também havia legislação municipal com relação à largura das ruas, a
altura máxima dos prédios e a circulação do tráfico, inclusive era comum o bloqueio de
acesso ao fórum para veículos. Nas cidades já existentes, havia dificuldade em impor um
plano de reestruturação urbana baseada no esquema-padrão romano.125 Mas os romanos
buscavam sempre controlar, de uma forma ou de outra, a situação. Evitavam, na Gália (e em
outras províncias), por exemplo, a escolha de um sítio que fosse naturalmente fortificado. "Na
Gália, desde o início da ocupação romana, assiste-se a uma transferência, se não
simultânea, ao menos progressiva, dos habitats em locais altos para a planície: Entremont é
substituída por Aix-en-Provence, Gergovia por Clermont-Ferrand, Bibracte por Autun. Mas
Alésia permaneceu sobre seu platô, Besançon na curva de Doubs e Vienne sobre suas
acrópoles" (Pelletier 1982; 34).
A transformação do oppidum celta de Besançon em capital de civitas romana foi
progressiva. Os vestígios desse período, que vai da segunda metade do século I a.C. ao
primeiro quarto do século I d.C., demonstram que, apesar das reestruturações realizadas
logo após a conquista, houve uma continuidade (e não uma ruptura, como no século II a.C.,
quando surgiu o oppidum). "O aspecto arquitetônico do antigo oppidum continuará, até os
anos 20, 30 d.C., muito 'indígena'". Mantém-se a muralha celta, as moradias privadas
conservam a técnica de construção em pedra e madeira das casas gaulesa. "Da mesma
forma, a organização funcional da cidade em setores, tanto residenciais quanto dedicados às
atividades artesanais, não muda nas suas grandes linhas" ("De Vesontio à Besançon" 2006:
43).
Agathe Legros, no artigo "De Vesontio à Besançon" (2006: 29-37), afirma que, após a
conquista romana, e especialmente a partir de Tibério, as transformações na organização
urbana do oppidum de Vesontio são percebidas primeiro na execução de uma nova rede
viária e na divisão interna, e depois na arquitetura. "As técnicas romanas de construção com
pedras (alvenarias, pinturas, pavimentos) vão pouco a pouco surgindo. Estes
desenvolvimentos testemunham uma abertura cada vez maior das elites e da população
séquana às novidades vindas com os conquistadores" (p. 33). A autora também fala das
habitações luxuosas "a la romana" (p. 34-5), que se localizavam mais próximas do fórum, de
alvenaria com argamassa, cobertas de telhas e com o interior possuindo decoração
arquitetônica do tipo itálico. Os afrescos, porém, são semelhantes aos da Provincia do século
I d.C. Esses tipos de moradias se intensificam com a prosperidade do Império, no final do
século I e durante todo o século II d.C. "A escolha, apesar do clima local, por uma arquitetura
mediterrânea revela uma adoção mimética da cultura itálica" (p. 34). E os entalhes
encontrados também seguem o estilo clássico, com temas da mitologia greco-romana (como
acontecia para o resto da Gália, segundo Legros, página 35).
Mesmo sem uma ruptura, são realizadas desde cedo obras que visam uma melhor
estruturação da cidade, representadas pela realização de uma rede de novas vias que
permitirão a materialização de um parcelamento urbano sem dúvida pré-existente, em parte,
mas estruturado agora em insulae. Novas construções também começam a substituir as
nativas nessas insulae, com planta não mais gaulesa, mas com forte tendência à
complexidade, com vários ambientes ao redor de uma área central. As paredes ainda são
125. As oportunidades de alterar um plano antigo geralmente surgiam quando acontecia alguma catástrofe,
normalmente um incêndio (como aconteceu em Roma mais de uma vez: a mais famosa deve ter sido a
alteração após o incêndio de 64 d.C., quando Nero reconstruiu grande parte da cidade) (Ward-Perkins 1974: 336). Coulon & Golvin (2002: 13) confirmam esta idéia, ressaltando a facilidade com que os materiais leves, típicos
das construções gaulesas – madeira, material vegetal, barro – se queimavam. Segundo eles, apesar de os
relatos literários serem poucos, as escavações arqueológicas revelaram traços de múltiplos incêndios nas
cidades da Gália romana, notadamente em Limoges, Rouen, Saint-Bertrand-de-Comminges e Arles. "Mas foi em
Amiens que as observações estratigráficas trouxeram as informações mais precisas. Quase todas as insulae
sofreram algum incêndio, algumas até mesmo dois, três, às vezes quatro incêndios violentos em três séculos de
ocupação".
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feitas de barro sobre uma armação de madeira, mas se observa, em alguns locais, a
presença de muretas de blocos de calcário suportando o vigamento. Também aparecem
pinturas decorando as paredes internas e porões de alvenaria romana. "Percebe-se uma
abertura da população local às novidades vindas com os conquistadores" (op. cit.: 44) desde
os primeiros anos da conquista.
A cidade adquire sua "forma romana" no final do reinado de Tibério: criam-se pórticos
e os edifícios de madeira e pedra são, em grande parte, reconstruídos com pedra. Nessa
época também são construídas grandes villae urbanas, denominadas domus. Sob a dinastia
flávia (c. 70 d.C.), toda a cidade é romanizada.
Pouco se conhece sobre o início da cidade que foi capital da civitas dos tungros,
Atuatuca Tungrorum (atual Tongres), na Gália Belga, fundada na última década do século I
a.C. (pode ter tido um caráter militar, mas não foi um campo legionário). Após sua fundação,
uma parte da população indígena rural instalou-se no centro urbano, no que Alain
Vanderhoeven & Geert Vynckier (2006: 16-7) denominam de "casas-estábulos" de tradição
local, que remontam à Idade do Ferro (c. 600 - I a.C.). Isto significa que no interior de uma
cidade de fundação romana havia, pelo menos nas primeiras décadas após sua fundação,
não apenas moradias indígenas, mas moradias celtas rurais. Eram sempre orientadas
segundo a malha ortogonal das ruas da cidade.
Somente na metade do século I d.C. essas casas-estábulos foram substituídas por
casas com pátio central, de concepção mais mediterrânea, com técnicas de construção
romanas. E mesmo com a gradual substituição, nos séculos II e III d.C., dos edifícios de
madeira e barro pelos de material mais "duro", esta evolução jamais se concluiu totalmente.
"Na verdade, durante toda a época romana, os materiais leves permaneceram os de
construção mais importantes. Os edifícios públicos foram, sem dúvida, os primeiros a serem
construídos com pedras, mas em qualquer lugar onde se encontram testemunhos de
arquitetura privada, constata-se que se recorreu sistematicamente à terra, à madeira e aos
materiais duros de maneira mista" (op. cit.: 18; grifo meu).
Fabienne Vilvorder (2006a: 52-5) estuda um quarteirão de ceramistas na aglomeração
campesina de Braives, na parte ocidental da província de Liège. A pequena aldeia,
atravessada pela estrada romana que ligava Bavay a Tongres, era uma típica "aldeia-rua",
designação de um assentamento "urbano" menor que se desenvolveu às margens de uma
rota importante ou de um eixo viário principal. O quarteirão ceramista de Braives surge na
metade do século I d.C., na periferia da aglomeração, especializado na produção de
cerâmica de qualidade destinada a uma clientela que vive nos arredores.126 Os artesões
produziam particularmente uma cerâmica com formas inspiradas na cultura celta (da Gália
Belga e Germânia Inferior), mas realizada segundo técnicas romanas, denominada "cerâmica
belga" (p. 52-3).
Então, podemos perceber que não apenas há "permanências" indígenas sob o
Império, como também é freqüente a utilização de técnicas mistas: nas técnicas construtivas,
nos materiais de construção, nos utensílios domésticos, nas moradias, na divisão setorial da
área urbana. E, é claro, a substituição de características indígenas por romanas: implantação
de uma malha urbana ortogonal, a presença de um fórum central, a substituição da cobertura
vegetal típica das habitações por telhas etc.
M.I.D’A. Fleming (2005) apresenta dois exemplos de retomadas de técnicas tradicionais
indígenas no sul da Inglaterra no século II d.C.: a construção de casas circulares e a
manutenção de uma técnica de fabricação cerâmica (a cerâmica negra brunida, ou black

126. A cerâmica de uso doméstico, cotidiano, na época romana, era de fabricação regional. Apesar das grandes
lacunas na documentação (no caso, da Bélgica romana) que limitam a abordagem sobre esse tipo de recipiente
"doméstico", pode-se perceber características claramente regionais, locais, que aparecem nas categorias de
cerâmicas e na identificação de pastas (argila) relacionadas a determinados ateliês ou regiões de produção
(Vilvorder 2006b: 118-25).
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burnished ware), praticamente na contra-mão do cenário imperial romano e do "modelo de
romanização progressiva".
Provavelmente, no meu entender, o elemento autóctone deva ser buscado nas
manifestações menos políticas e que não sejam das elites, nas camadas sociais alijadas do
poder e nas esferas privadas da vida. Desse modo, os edifícios que abrigam a administração
romana – especialmente o fórum e os templos de culto estatal – e as moradias das elites
galo-romanas dirigentes apresentam um aspecto mais "romano", seguem o modelo – e as
características – do poder central; enquanto as residências "populares", onde moram os que
não participam das decisões de governo (e, provavelmente, também não grandes
consumidores dos produtos importados, pelo menos não na mesma quantidade e nem os de
luxo e prestígio), localizadas nas periferias dos centros urbanos mais importantes, ou mesmo
em aglomerações secundárias menores, e os utensílios e objetos relacionados à vida
cotidiana, ou privada, apresentam características tradicionais.
É preciso buscar a população "comum", que não fazia parte do círculo do poder
político e econômico, de modo a evitar uma visão unilateral, ou até mesmo monolítica, da
presença romana na Gália e da cultura galo-romana.
O estudo de Fleming demonstra como a pesquisa realizada nas áreas periféricas às
cidades romanas e em áreas militares na Britânia evidencia a existência de diversos núcleos
urbanos não romanos (sem papel de centro administrativo imperial) que surgiam e se
expandiam exatamente no momento em que as capitais de civitates estavam em declínio
(constatado pela diminuição de tamanho), no final do século II. Eram "cidades" que refletiam
protótipos nativos e não romanos, com "sistema irregular de ruas, ausência de edifícios
centrais dominantes e padrão disperso". E, nas propriedades rurais, os materiais de
construção locais (madeira, argila, adobe e pedras justapostas) são nativos, e não romanos,
assim como a forma das estruturas, circulares ou ovóides, e não retangulares (embora estas
fossem conhecidas).
O outro exemplo apresentado por Fleming é a cerâmica comum britânica,
denominada black burnished ware, produzida na região antes da conquista, e que conviveu
com a cerâmica romana. Enquanto esta última entrou em declínio (século III d.C.), a cerâmica
autóctone continuou a ser produzida até o século IV. "Mesmo nas regiões onde o exército
conseguiu investir em manufaturas para suprir suas necessidades básicas de vasilhas para a
mesa e cozinha, estas enfrentavam a forte competição da indústria da black burnished ware
do sul da Britânia, contrariando o aspecto anti-econômico de transporte de cerâmica comum"
(op. cit.: 103).

7. Conclusão
Não é incomum, quando encontramos sítios arqueológicos "prontos para visitação"
(isto é, que apresentam um aspecto congelado no tempo) perdermos de vista a noção da
continuidade do assentamento. As cidades romanas não foram construídas em um dia. As
grandes capitais provinciais gaulesas levaram cerca de duas gerações para edificar o que
Greg Woolf chamou de "kit monumental" (2000: 119). Fazem parte deste "kit", considerado
determinante de uma urbanização romana, entre outros elementos, o fórum com seus
edifícios essenciais: o templo políade (Capitólio ou de culto imperial), os pórticos delimitando
a área da praça e a basílica (e a Cúria, integrada ou não à basílica). Tal duração implica em
uma alteração de projeto ao longo da construção, pois as necessidades, os objetivos, os
construtores (financiadores e artesãos) e os moradores, necessariamente, não permanecem
os mesmos. Além disso, não se pode mais considerar a urbanização romana apenas como a
introdução, em território alienígena, de certos elementos arquitetônicos e político-administrativos.
A noção de urbanização como sendo tanto uma manifestação como um meio para a
difusão de uma ideologia imperial nas províncias foi desenvolvida, entre outros, por Paul
Zanker, em Augusto e o poder das imagens [The power of images in the age of Augustus, na
sua tradução inglesa], de 1987. Nas províncias gaulesas, como em todo o Império, provou-se
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possível traçar a difusão de uma quantidade de formas arquitetônicas e motivos
iconográficos, e notar ênfases comuns, por exemplo, no planejamento de conjuntos
monumentais, no uso do mármore e de outras pedras decorativas caras, e no culto imperial.
O urbanismo monumental testemunha o poder da civilização romana, especialmente em um
local tão distante quanto a Gália, e parece plausível supor que os aristocratas galo-romanos
promoviam o urbanismo em parte porque haviam se convencido de que as cidades eram
essenciais para a civilização, e que a civilização era essencial para a felicidade urbana.
Segundo Greg Woolf (2000: 115-131), esse entendimento da urbanização das
províncias gaulesas como a disseminação de novos valores, de uma ideologia, ou mesmo
como a difusão de um movimento cultural do centro para as províncias, tem muitos pontos
fortes, oferecendo uma explicação para a relativa uniformidade do desenho urbano inicial na
Gália e no Ocidente.127
Mas é importante não terminar a análise aqui. Por mais atraente que seja uma avaliação
total do urbanismo galo-romano – seja para nós ou para os romanos da Gália – tal avaliação não
poderia ser definitiva, apenas porque não há razão para pensar que havia um consenso
contemporâneo sobre a significância cultural da construção urbana na Gália. Na verdade, é possível
sugerir algumas motivações bem diferentes para, e o entendimento de, a urbanização das províncias
gaulesas que complementam essa visão do poder civilizador de Roma (op. cit.: 122).

Os planos hipodâmicos, na Gália e na Britânia, por exemplo, distinguiam as capitais
de civitates e as coloniae de outros assentamentos urbanos. Além disso, as ruas e os
espaços de uma cidade planejada não devem ser considerados apenas como um sistema
natural de organização do espaço ou como "um projeto premeditado para o que um ambiente
romano funcional deve ser".128
R. Hingley as apresenta [as cidades] como disciplinadoras em um sentido foucaultiano,
controlando o movimento e as associações livres, e assegurando o controle das elites imperiais e
locais sobre populações subjugadas.129 A discordância de Hingley com as visões convencionais do
urbanismo precisa ser contextualizada nos debates mais amplos sobre se a cidade antiga pode ser
vista como uma instituição opressora ou como uma manifestação de uma prosperidade que foi
amplamente compartilhada, debates que devem ter mais a ver com as atitudes modernas sobre o
urbanismo, e que obscureceram a complexidade e a diversidade das sociedades urbanas antigas
(…) De fato, a idéia de que uma cidade romanizada era, na verdade, como "um projeto para morador
romano" não é incompatível com a idéia da cidade planejada como um ambiente disciplinador. Se
alguém deseja viver uma vida civilizada, Romano more, ou imaginar-se fazendo isso, os construtos
físicos da cidade são inestimáveis. A curia e o fórum oferecem estruturas para a vida política, os
templos e os altares guiam os passos da pessoa para os deuses, as vistas e as fachadas acomodam
os olhos em um horizonte civilizado, as escolas e termas treinam mentes romanas em corpos
romanos. Se, por outro lado, uma vida romana não é o que se deseja, o plano ortogonal limita a
pessoa a cada esquina, monumentos indesejáveis impõem-se sobre ela e para qualquer lugar que
se olhe a cidade alienígena triunfantemente se impõe sobre seu olhar pasmado. Tudo depende do
ponto de vista do habitante (op. cit.: 123).

Quando se privilegia a visão romana (ou até mesmo galo-romana), apenas um
aspecto da significância cultural da urbanização é estudado, e exatamente o que serve aos
interesses de apenas uma parte da sociedade. É claro que a construção urbana introduzida
por Roma "era um sinal e os meios de civilizar os gauleses". O que Woolf considera difícil
explicar é porque a elite galo-romana gastava tanto em construir as cidades "se urbanização
era apenas um tipo de artifício elaborado, uma pretensão dirigida aos conquistadores e/ou
127. Apenas "relativa", por causa do risco de que as semelhanças entre cidades possam ser exageradas em
análises deste tipo. Havia estilos regionais, tecnológicos e também o desenvolvimento de variantes regionais,
como o complexo fórum-basílica, que nunca se tornou generalizado. "Recentes tentativas para traçar a difusão
de características-chave do estilo 'augustano' nas províncias, podem ter algo a aprender, a esse respeito, dos
estudos de romanização, como os coletados em R. Brandt e J. Slofsta (ed.), Roman and native in the Low
Countries: Spheres of interaction (BAR Int. Ser. 184, Oxford 1983), T. Blagg e M. Millett (ed.), The Early Roman
Empire in the West (Oxford 1990) e Metzler et alii (ed.), Integration in the early Roman West: The role of culture
and ideology (Dossiers d’ Archéologie du Musée National d’Histoire et d’Art 4, Luxembourg 1995) 159-67, nos
quais a emergência da diversidade e o papel ativo dos provincianos na criação de suas próprias culturas
romanas foram destacados" (Woolf 2000: 122).
128. Citando F.E. Brown, Cosa, the making of a Roman town (Ann Arbor 1980) 12.
129. R. Hingley, "Resistance and domination: social change in Roman Britain", in D. Mattingly (ed.), Dialogues in
Roman imperialism (JRA Suppl. 23, 1997) 81-100.
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aos vassalos. Ideologia algumas vezes é considerada mais convincente para aqueles a cujos
interesses serve. Se civilização é sempre um 'conto do vigário' aplicado nos bárbaros,
algumas vezes ela também é um golpe aplicado no civilizado" (op. cit.: 123-4).
Além da certeza de que os gauleses percebiam as vantagens e desvantagens das
cidades romanas, de que eram capazes de entender como funcionava essa ideologia
(mesmo porque, a educação nas províncias passou a seguir o modelo romano, pelo menos
para as elites), a cultura romana estava longe de ser monolítica.
Além disso, não se pode recuperar o que a grande massa de gauleses pensava da
urbanização: excluídos econômica e politicamente, desapropriados culturalmente, foram
colaboradores silenciosos do urbanismo galo-romano. Woolf considera as cidades galoromanas como "vastos e complicados complexos monumentais que devoravam a riqueza de
gerações de aristocratas e o trabalho de gerações de seus subordinados" (op. cit.: 125).
As cidades romanas representavam uma consciente e deliberada quebra na tradição
local e, ao mesmo tempo, apelavam para um estilo reconhecível. Eram modelos alienígenas,
dominavam toda a comunidade local apenas com sua proeminência visual. Também
utilizavam material caro e requeriam o trabalho de habilidosos artesões. Eram planejadas
como um todo, demoravam décadas para serem concluídas e seus desenhos estavam
sujeitos a constantes modificações. A presença de um arquétipo para as cidades é evidente.
Woolf também considera que a pouca documentação disponível sobre o início da
urbanização gaulesa deve ser completada com o estudo dos complexos contextos culturais e
políticos para a criação de tais monumentos urbanos. Não se pode explicar o urbanismo galoromano apenas em termos de processo civilizador.
Assim, as cidades galo-romanas devem ser entendidas, primeiro, como respostas a
uma mudança na sociedade, ou em outras palavras, como respostas para crises.
Segundo, a construção de tais monumentos é tão dispendiosa, em todos os sentidos, que
atrai para si poderosas forças políticas. A monumentalização oferece uma chance de confirmar ou
redefinir a ordem política, e tanto capital simbólico quanto financeiro são investidos em tais
esquemas que nenhum grupo ou indivíduo poderoso ousa ignorá-los. Terceiro, programas desse tipo
são cuidadosamente inovados e suscitam declarações de fé em uma posteridade que os
construtores esperam venham a apreciar e entender os monumentos, alguns dos quais não estarão
completos no tempo de vida dos que os iniciaram. Este último ponto – a inovação dos monumentos –
requer um salto empático de nossa parte, uma vez que os monumentos aparecem para nós antes de
tudo como relíquias da Antiguidade, como "locais de memória", mais do que mensagens expedidas
no desconhecido. A construção urbana galo-romana, então, diz respeito tanto ao futuro quanto ao
passado (op. cit.: 126).

Por fim, Woolf dá o exemplo concreto do Arco de Saintes. Analisa o monumento e as
representações que aparecem nele, a época em que foi construído, quem o construiu, a
importância da rota onde foi colocado, a história da cidade e, finalmente, demonstra como
estava seguindo estreitamente a direção dada pelo centro: seu uso como monumento
honorífico, o uso do principado, das imagens imperiais e a menção do donatário como
sacerdote do culto imperial, e as representações oficiais. Mesmo o nome do donatário, Rufus,
e de seus ancestrais demonstram um processo civilizador, com a romanização de uma
família nobre. O Arco de Rufus deve ser lido por nós como sempre foi lido: um exemplo típico
do processo civilizador da elite galo-romana, uma afirmação de sua adesão aos valores
urbanos e da sua aceitação de uma bagagem ideológica. Mas também se pode ir além,
fazendo uma leitura mais sensível dos outros significados do Arco de Rufus, "tentando
imaginar que crise, real ou imaginária, pode ter provocado sua construção, quais poderiam
ser as políticas de sua construção e que objetivos futuros Rufus almejava através dessa
criação" (op. cit: 129). Woolf descreve a instabilidade que fornece o cenário para a
construção do Arco: tensão social interna por causa da diferença entre pobres e ricos, pela
rapidez do processo civilizador. O Arco teria sido uma resposta a uma contradição entre
civilização e barbarismo, com a elite assumindo a primeira. Entre outras coisas, busca expor
a lealdade ao princeps. Rufus era membro – se não o chefe – da família que governara os
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sântones havia gerações e a influência de sua família estendia-se além de Saintes. O Arco
era um monumento ao próprio Rufus e à sua família, os verdadeiros donos da cidade, e os
colocava como os representantes – e os que eram apoiados por – do imperador na cidade,
uma representação do conluio de interesses entre o maior de todos os nobres galo-romanos
e a casa imperial. E mais do que celebrar duas famílias dinásticas, o arco celebra o próprio
poder dinástico.
O estudo de Greg Woolf só vem confirmar como a presença romana é mais forte,
praticamente dominante, nos elementos representativos do poder. Quando voltamos nosso
olhar para as manifestações mais "populares", cada vez mais se percebe uma fusão entre as
tradições gaulesa e romana em várias áreas da vida galo-romana, variando quanto à
predominância de uma ou de outra cultura. Em outras palavras, quanto mais "privada" a área
abordada (começando pelos utensílios domésticos), mais parecem predominar aspectos da
cultura local, embora haja a adoção de técnicas de produção romanas (especialmente na
produção agrícola, com a introdução das villae no campo gaulês). As residências apresentam
também uma mistura de técnicas e materiais, mas há uma adoção muito maior de técnicas e
elementos romanos nas residências das elites.
Também quanto mais próximo da esfera da vida pública – administração, justiça,
tributação, cultos oficiais, cargos – mais romana é a arquitetura, no caso, os fóruns. Mas é
sempre recomendável lembrar que essa adoção não foi imediata, mas se deu ao longo de,
pelo menos, duas gerações ou mais, especialmente a partir de Tibério, atingindo seu ponto
alto com a prosperidade do século II d.C.
A primeira alteração detectada nas cidades e aldeias gaulesas pós-conquista foi a
organização da malha urbana, mesmo que se tenha mantido certa organização funcional
original (setores artesanais e residenciais, principalmente).
Por fim, tudo isso leva a uma constatação: não eram apenas os romanos que
possuíam grande capacidade de adaptação a novos ambientes e culturas; tal fama pode
muito bem ser atribuída, com propriedade, também aos gauleses.
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CAPÍTULO IV
A BASÍLICA ROMANA
Parmi les bâtiments civils organiquement liés au forum, aucun
n'est plus représentatif du mode de vie des communautés
romaines, italiennes ou provinciales, que la basilique (basilica
forensis).
(Pierre Gros, L'Architecture Romaine, I 2002: 235)

Seja sob o ponto de vista artístico, arquitetônico ou antropológico, não há como negar
que as construções humanas – de qualquer tamanho ou tipo – expressam características
sociais da comunidade que as fez. Nas palavras de Ian M. Barton (1995: 1-2):
A arquitetura é a mais social das artes visuais. Desde os megalitos de Stonehenge aos
altíssimos blocos de escritórios de nossos dias, podemos dizer muito sobre as preocupações de uma
sociedade olhando para os edifícios que erigiram. (...) [Os edifícios] ajudam a trazer diante de nossas
mentes um quadro das sociedades que os criaram. (…)
A arquitetura pública nos apresenta a visão oficial de uma sociedade e provê o cenário no
qual seus membros individuais vivem suas vidas; na verdade, em alguns aspectos ela controla a
forma como eles gastam seu tempo – como participantes em processos políticos, como
espectadores de entretenimentos, como participantes em cerimônias religiosas, e assim por diante.

Barton divide os prédios públicos romanos em três grupos: construções religiosas, de
entretenimento e as que servem a propósitos políticos, sociais ou econômicos gerais. "Neste
último grupo, os tipos mais notáveis são a basílica e as termas", conclui (ibidem).
Esta é uma divisão com fins de estudo, prática, mais do que uma realidade social
romana, pois, no Mundo Antigo – e em diversas sociedades contemporâneas –, a religião
estava ligada à política e ao Estado. No caso de Roma, por exemplo, o Senado inicialmente
se reunia nos templos, antes das cúrias, sem falar na posterior divinização dos imperadores.
E não era o entretenimento patrocinado pelo Estado ou pelas famílias aristocráticas? É,
portanto, uma divisão que separa os diferentes edifícios públicos em função de uma
utilização principal, mais explícita.
A basílica romana – basilica forensis, do fórum ou judiciária, civil, pagã ou
simplesmente basílica – é um edifício que intriga arquitetos, historiadores e arqueólogos,
todos que se propõem a estudá-la, especialmente pela grande variedade: de formas, usos,
origem e significados. Muitos autores parecem demonstrar certa insegurança ao abordar este
tipo tão único da cultura urbana romana. Há trabalhos que apenas a citam; outros que a
definem de forma tão abrangente que o edifício perde sua especificidade e importância;
outros, ainda, definem apenas sua forma, ou seu uso, ou sua localização.
A segunda construção mencionada por Vitrúvio (V, 1, 4-10) como sendo essencial
para qualquer cidade (depois dos pórticos que definem a praça do fórum) é descrita por John
Carter (1995: 32) da seguinte maneira:
O único edifício que se apresenta como um tipo peculiarmente romano é a basílica, uma
grande sala coberta que exercia a função das ambíguas stoas de arquitetura helenística e é
obviamente vagamente relacionada a elas, mas tinha uma forma a que parece faltar qualquer
paralelo claro no mundo grego.

Já William Mierse enfatiza as características formais do edifício, mas o chama de
"neutro", provavelmente referindo-se ao modo como as basílicas eram utilizadas:
Nas últimas décadas da República, as famílias da aristocracia [romana] construíam novos
edifícios, em particular as basílicas [no Fórum Romano]. Estas eram os edifícios mais neutros. Eram
usadas pelos banqueiros e pelos magistrados. A forma é simples, dois retângulos, o pequeno dentro
do grande. O que forma a marca é um deambulatório de um piso. O retângulo de dentro era de dois
pisos. O segundo piso era de janelas que permitiam que a luz entrasse no edifício. Neste tipo de
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edifício os magistrados presidiam sobre as cortes e os banqueiros conduziam seus negócios (Meirse
& Wagg 1999; 32).

Como escreveu J. B. Ward-Perkins, não há, na arquitetura romana, dois templos, nem
duas basílicas, iguais130. Exageros à parte, e sem descartar a necessidade de sínteses em
qualquer estudo histórico, qualquer proposta de estudo das basílicas deve, necessariamente,
levar em conta esse fator fundamental citado por Ward-Perkins: a sua diversidade, de formas,
usos, localização no fórum, anexos etc.
Neste sentido, será apresentado, inicialmente, o texto de Vitrúvio sobre as basílicas e
a discussão a respeito dele, pois o autor latino descreve dois tipos diferentes de basílicas. A
seguir, serão apresentadas suas diferentes propostas de origem e protótipos encontrados no
mundo romano, destacando as de Roma. Nas duas partes seguintes do capítulo, serão
apresentados os modelos de basílicas encontradas na Itália (da primeira metade de século II
a.C.) e as de época imperial fora de Roma.
Como se perceberá ao longo do capítulo, uma classificação dos tipos de basílicas
gera muitos problemas, pois, entre os fatores que influenciam na sua diversidade, estão os
cronológicos e geográficos, além dos ideológicos. Por isso, a seqüência de exposição segue
a classificação proposta por Pierre Gros, no seu livro L'Architecture Romaine, por ser a que
melhor resolve o problema da tipologia.
Em seguida, algumas questões sobre as basílicas que não foram incluídas na
exposição prévia, seguidas pelo item que trata das funções das basílicas romanas (somente
os pontos que não foram expostos anteriormente).
Como a tipologia é uma questão controversa, duas propostas diferentes são
apresentadas. Finalmente, uma breve exposição sobre as basílicas galo-romanas e a
conclusão, onde se tratará de questões relativas às basílicas no contexto da cultura romana.

1. Vitrúvio e a basílica "normal"
Vitrúvio131 descreve dois tipos de basílicas, a "como deve ser", ou "normal" (V, 1, 4-5),
e a que construiu em Fano (V, 1, 6-10); ambas apresentando várias diferenças entre si.
A primeira é descrita a seguir:132
4. É necessário que os locais onde se situam as basílicas sejam estabelecidos anexos aos
fóruns, em suas partes mais quentes, para que, durante o inverno, os negociantes possam reunir-se
nelas livres dos rigores das intempéries. E suas larguras não deverão ser menos que a terça parte
nem mais que a metade do comprimento, a não ser que a natureza do local o impeça e imponha que
as proporções sejam alteradas. Se, porém, o local for mais comprido, construam-se galerias nas
extremidades, como as existentes na basílica Júlia em Aquiléia. 5. Convém que as colunas
[inferiores] das basílicas sejam executadas tão altas quanto largos forem os pórticos; e os pórticos,
com a largura de uma terça parte dos espaços intermediários que vierem a ser construídos. As
colunas superiores serão construídas menores que as inferiores, como está escrito acima. Parece
ser igualmente necessário que o parapeito133 entre as colunas superiores e inferiores seja [feito] com
uma quarta parte a menos que as colunas superiores, de modo que os que perambulam pela galeria
superior não sejam vistos pelos negociantes. Arquitraves, frisos e cornijas serão tratados segundo as
proporções das colunas, como dissemos no livro terceiro.
130. J. B. Ward-Perkins, Roman Architecture (Nova York 1977), citado por Balty, insiste sobre as variações
possíveis a partir de um mesmo tema e sobre a flexibilidade na interpretação das fórmulas. Ele diz que "dois
templos, ou duas basílicas, não são idênticos". Mas para Balty (1991: 403, n. 689), é exatamente a comparação
dos vestígios de Glanum e de Ruscino o que permite interpretar os poucos vestígios deste, e há outros
exemplos, de comparações que permitem identificar e entender vestígios arqueológicos com base em
comparações com monumentos semelhantes.
131. Que escreveu entre os anos 30 e 20 a.C.
132. As traduções dos trechos da obra de Vitrúvio, De Architectura, são as de Marco Aurélio Lagonegro (2. ed.
2002); porém, como apresenta alguns equívocos e não faz a divisão acadêmica dos diferentes capítulos e
parágrafos, foi confrontada com a edição bilíngüe de "The Loeb Classical Library" para sanar tais problemas.
133. Pluteum, no original.
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Nos parágrafos seguintes, Vitrúvio descreve o segundo tipo de basílica, a de Fano, da
qual afirma que geriu as obras. Ao mesmo tempo, fornece mais uma indicação sobre seus
usos: "... de tal modo que os negociantes que estiverem na basílica não importunarão os
litigantes que estiverem em presença dos magistrados" (V, 1, 8 134) (no primeiro caso,
negócios e pessoas que perambulam pela galeria superior 135).
6. Não poderão ter menor dignidade e beleza que as outras a basílica da colônia juliana de
Fano, [de] que instalei e geri as obras, cujas proporções e simetrias deverão ser assim
estabelecidas. A nave central entre as colunas terá 120 pés de comprimento e 60 de largura. Seu
pórtico ao redor da nave, entre as paredes e as colunas, 20 pés de largura. As colunas, de altura
contínua, com capitéis, medem 50 pés e possuem diâmetro de 5 pés; atrás delas, contíguas às
naves laterais, estão pilastras de 20 pés de altura, 2 pés e meio de largura e 1 pé e meio de
espessura, sustentando as vigas nas quais se apóiam os pavimentos sobre os pórticos. E, acima
delas, outras pilastras com 18 pés de altura, 2 de largura e 1 de espessura, que suportam as asnas
das tesouras do teto que recobre a nave e as vigas do teto das naves laterais, que são mais baixas
que a abóbada da nave. 7. Os demais espaços entre as vigas das pilastras e as colunas são
deixados para janelas ao longo dos intercolúnios. As colunas estão dispostas na largura da nave,
incluídas as cantoneiras à direita e à esquerda, em número de quatro; no comprimento que estiver
próximo do fórum, incluídas as mesmas cantoneiras, oito; do outro lado, as cantoneiras incluídas,
seis, e isso porque as duas intermediárias deste lado não estão dispostas para que não obstruam a
136
vista do pronaos do templo de Augusto, que se situa no meio da parede da basílica, voltado para o
centro do fórum e o templo de Júpiter. 8. O tribunal que está no primeiro templo tem a forma de um
semicírculo reduzido; a largura do segmento à sua frente é de 46 pés; a profundidade de sua
curvatura, 15 pés, de tal modo que os que estiverem na presença dos magistrados não importunarão
os negociantes. Sobre as colunas, a partir de três vigas-mestras conjugadas de dois pés, serão
colocadas traves ao redor, que, a partir das terceiras colunas que estiverem na parte inferior,
voltarão para as antas que avançarão desde o vestíbulo e atingirão a direita e a esquerda do
semicírculo. 9. Sobre as vigas-mestras, verticalmente sobre os capitéis, deverão ser colocadas
pilastras sobre escoras, com altura de três pés e largura de quatro pés em todas as direções.137
Sobre elas, a partir de dois caibros de dois pés, colocar-se-ão vigas solidarizadas ao seu redor. Por
cima delas, vigas transversais com caibros das colunas, colocadas em correspondência com fustes,
antas e paredes do pronaos, sustentam o espigão ininterrupto da basílica, e um outro [espigão], a
partir do ponto intermediário sobre o vestíbulo do templo. 10. Assim engendrada, a disposição da
cobertura em duas águas confere, pelo lado de fora, um aspecto gracioso à feitura do teto e,
internamente, ao acabamento da alta nave. Do mesmo modo, suprimidos os ornamentos das
arquitraves, dos parapeitos e das colunas superiores, elimina-se um trabalho enfadonho e abate em
grande parte o total das despesas. Na verdade, as próprias colunas em altura contínua, alinhadas
sob as vigas da nave, parecem aumentar tanto a magnificência quanto a dignidade da obra.

Sempre foi motivo de especulação – e teorização – o fato de Vitrúvio determinar um
tipo ideal e, por sua vez, construir outro. Para complicar mais a questão, até o momento não
foram encontrados vestígios da basílica no centro da moderna Fano.
Exatamente por causa dessa ambigüidade a pergunta à qual mais freqüentemente se busca
responder é se o autor teria desejado escrever um manual de construção cujas normas fossem
aplicáveis na prática, e, por conseguinte, correspondessem à realidade dos edifícios contemporâneos a ele, ou, ao contrário, teria exposto na sua obra uma arquitetura teórica, em outras palavras,
como deveria ser segundo a sua opinião ou segundo a das suas fontes (Cavalieri 2002: 31).

Pierre Gros sugeriu distinguir, na obra de Vitrúvio, entre as partes normativas e as
descritivas. Aplicando tal distinção ao livro V, capítulo 1, a primeira descrição seria a teórica,
abstrata, de como o autor acreditava que o edifício deveria ser, enquanto a basílica de Fano
representaria um edifício concreto.138

134. …uti, qui apud magistratus starent, negotiantes in basilica ne inpedirent.
135. V, 1, 5: "…de modo que os que perambulam pela galeria superior não sejam vistos pelos negociantes" (…uti
supra basilicae contignationem ambulantes ab negotiatoribus ne conspiciantur).
136. "pronai aedis Augusti".
137. "latae quoqueversus quaternos", quatro pés quadrados.
138. As obras de Pierre Gros citadas por Cavalieri sobre a questão são: "Vitruve: l'architecture et sa théorie, à la
lumière des études récents" in ANRW-Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 30, 1, 1982, pp. 660695; "La basilique du forum selon Vitruve: la norme et l'expérimentation" in Bauplanung und Bautheorie der
Antike, Atti Del Convegno di Berlino 1983, Berlin 1984, pp. 49-69; e "Statut social et rôle culturel des architectes
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"Em definitivo, parece que no momento da composição da obra, a basílica não era
ainda um edifício com características estruturais definitivas, mas sim em via de desenvolvimento" (Cavalieri 2002: 32).
Existe um debate sobre o que exatamente Vitrúvio considerava ser uma basílica
"normal". Entre as numerosas questões levantadas, entre a especulação teórica e a prática,
uma questão é fundamental para os pesquisadores: a sua elevação. Especula-se se a
fachada da basílica deve ser aberta para o fórum (teoria, ou modelo considerado ideal), ou
fechada (prática, ou nova forma, adaptada às novas circunstâncias arquitetônicas e
ideológicas oriundas do novo regime político), a altura e a posição do pluteus, se as galerias
superiores deveriam ser cobertas ou sem teto.
Gros (2002) e Welch (2003) sugerem que a basílica "normal" é uma abstração
esboçada por Vitrúvio, pois este pretendia estabelecer uma relação entre as basílicas o os
pórticos públicos.
Parece óbvio que o que Vitrúvio considera "normal" é primeiro e principalmente um plano
alongado (ele recomenda que a largura não seja maior que ⅓ e não mais que a metade do
comprimento). Ele também diz que deveriam existir duas filas sobrepostas de colunas internas
dividindo a nave e as naves laterais, um pluteus entre elas (para que os que estiverem na galeria
superior [contignatio] não possam ser vistos pelos negociantes). Vitrúvio especifica proporções
exatas para a altura da basílica, mas elas são "ideais" e não para serem levadas tão literalmente
(Welch 2003 20).139

Na época de Vitrúvio, as basílicas ainda eram um espaço anexo ao fórum (loca
adiuncta foris) e não verdadeiros e próprios monumentos públicos. Em época tardorepublicana, a basílica possui uma estreita e direta ligação com as atividades que se
desenvolvem no fórum a céu aberto, como os gladiatoria munera, daí a existência dos
balcões, maeniana, que serviam de "arquibancada" para os espectadores.
Então, a basílica "teórica" ou "normal" à qual Vitrúvio se refere é um edifício aberto,
que complementa o fórum, e de um período anterior ao que escreve;140 e com planta
alongada.
Já a basílica de Fano apresenta características inovadoras com relação à norma, pois
é uma estrutura totalmente fechada por muros e não mais se coloca como um complemento
do fórum, mas como um de seus elementos integrantes e essenciais. A mudança não é
apenas formal, mas funcional: no seu interior, que cria um ambiente independente do fórum,
surge o tribunal, com amplas implicações ideológicas e operacionais, pois é sede do aedes
Augusti, do senado decurial e do poder jurisprudente. A basílica passa a separar espacialmente os espaços jurídicos, políticos e administrativos dos mercantis, estabelecendo uma
especialização e uma hierarquização dos espaços, e torna-se um edifício autônomo. "Se
trata, na prática, de uma passagem de estatuto conceitual de locum adiunctum commune,
para opus publicum, a partir de então caracterizado pela dignitas" (Cavalieri 2002: 34).
As basílicas "fenestrinas" não são encontradas em Roma, mas nas províncias, como
em Iuvanum, Lucus Feroniae, Saepinum e Herdonia, todas de idade augustana.
E a basílica de Fano também apresenta uma outra característica importante que vai
se reproduzir através do Império: a criação de uma axialidade ligando o aedes, o tribunal, o
fórum, a nave principal e a entrada da basílica com a praça do fórum e o Capitólio. Basílica,
(période héllenistique et augustéenne)" in Architecture et Societé, de l'archaïsme grec à la fin de la Republique
romaine, Actes du colloque de Rome 1980, Paris-Roma 1983, pp. 125-152.
139. Welch difere de Gros com relação à basílica de Pompéia. Para Gros, a de Pompéia segue o esquema
"normal"; para Welch, há mais diferenças que semelhanças.
140. A basílica que Vitrúvio considerava "normal" (nos anos 20-30 a.C.) ainda é um espaço anexo dependente do
fórum do qual ela constitui apenas seu prolongamento coberto. "A expressão 'loca adiuncta' que ele utilizou para
designar sua colocação mostra bem o status ainda secundário do edifício e sua fraca autonomia monumental
(V, 1, 4)" (Gros 2002: 240). A Basílica Pórcia, extinta em 52 a.C. por um incêndio, seria um edifício deste tipo.
Em 69 d.C., Plutarco (Galba 26, 3) atesta que a Basílica Emília não apenas era aberta no lado voltado para o
fórum, como também seu lado norte só foi fechado em idade Flávia com a construção do muro do recinto do
Fórum Transitório.
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praça e templo, como aparecem em Fano, são o modelo que posteriormente se difunde pelo
Império de fórum tripartido (Cavalieri 2002: 31-4).
Em Roma, a basílica com tribunal aparece apenas com a Ulpia, mas não se deve
entender isto como um "atraso", talvez sim como um "conservadorismo tradicional". As
basílicas Emília e, especialmente, a Júlia (há relatos que o atestam) abrigavam atividades
judiciárias, embora sem tribunalia. Aliás, se podiam ser colocados divisórias de madeira na
Basílica Júlia para propiciar a realização de vários julgamentos simultâneos (segundo Plínio,
o Jovem), acredito que nada impede (além da falta de um registro literário conhecido) que se
proponha terem existido tablados de madeira para os juízes. Comprovadamente, segundo
Carnabuci (1996), o Fórum de Augusto possuía espaços específicos para a realização de
julgamentos, sendo que as êxedras laterais eram destinadas ao pretor peregrino e ao pretor
urbano. Carnabuci acredita, inclusive, que todo o Fórum de Augusto tenha sido criado para
abrigar atividades jurídicas.
Não existe uma evolução cronológica da basílica entre os dois tipos encontrados na
Itália durante os dois últimos séculos antes de Cristo. Ou seja, não se passou de uma
tipologia a outra porque, provavelmente, todas as duas – fechada vitruviana e aberta –
coexistiam desde seus nascimentos.

2. Origens e protótipos
Sobre as primeiras basílicas em Roma, há as fontes textuais, que precisam datas e
pessoas que as financiaram. Embora se possa traçar sua evolução com bastante precisão,
ainda permanece obscura a sua origem. Para buscá-la, é preciso, necessariamente, estudar
os protótipos (o que por muito tempo não se fez).
A partir da obra de Vitrúvio (V, 1), convencionou-se chamar de "esquema basilical" um
espaço retangular, mais ou menos alongado, spatium medium, cercado por uma colunata que
define um deambulatório, porticus, uma cobertura com janelas acima da parte central,
clerestorios, e um terraço sobre os pórticos periféricos, pluteum.
Baseada nesta descrição vitruviana, os historiadores da arquitetura que, segundo
Gros, conhecem, sobretudo, a arquitetura grega, elaboraram uma interpretação gráfica da
basílica (figura 33) e algumas hipóteses sobre sua origem (hipóteses estas que não resistem
a um exame mais profundo). Gros considera, como vimos, que o modelo vitruviano descrito
no De Architectura possui um caráter irreal, pelo menos com relação à altura das duas
ordens de colunas sobrepostas formando o pluteum (2002: 241-1).
O seu nome grego também levou esses historiadores a estabelecer uma filiação com
a famosa στοα βασιλικη de Atenas (o "pórtico real"), estabelecendo que a basílica romana
era um tipo de pórtico alargado. Outra de suas hipóteses – baseada ainda no texto de
Vitrúvio, quando este afirma que havia um parentesco formal entre os salões egípcios (oeci
aegyptii) e as basílicas "normais" – busca, nas salas hipostilas do Egito ptolomáico, os
precedentes da basílica romana.141

141. "Em um ensaio de síntese que há muito tempo é usado como autoridade, G. Leroux, apoiando-se sobre o
que se sabia então sobre as basílicas romanas ou italianas e buscando conciliar ou ao menos explorar essas
duas filiais, estabeleceu uma distinção entre um 'tipo oriental', com abertura em um dos lados longos e a
peristase interna, e um 'tipo grego', com abertura em um lado menor, três naves, com uma mais larga no centro
e uma abside axial. Reconhecendo a pertinência da derivação ptolomáica, L. Crema, por sua vez, insistia no
modelo que representava, a seus olhos, a 'sala hipostila' de Delos, buscando inclusive na menção epigráfica de
um hypolampas a origem da iluminação com lanternas das salas romanas" (Gros 2002: 236).

139

Figura 33. Interpretação gráfica do texto sobre basílica "normal" de Vitrúvio (V, 1, 1-5).

Teorias sobre a origem das basílicas
Carter (1995) afirma que as basílicas são uma criação tipicamente romana, apesar de
haverem sido "inspiradas" em estruturas helenísticas. Embora os autores divirjam quanto ao
"grau de inspiração helenística" das basílicas romanas, nenhum nega a existência dessa
influência, ou inspiração. Em textos menos recentes há uma associação mais explícita e
direta entre a basílica e o pórtico real grego. Segundo Antonio Sogliano (1930-7: 294), por
exemplo:
Mas, se a grandiosidade e a magnificência das basílicas revelam a potência romana, o
protótipo de tal edifício, como o seu nome demonstra, deve ser buscado em solo grego. (...) E a
basílica se relaciona com o pórtico do rei não somente pela semelhança do nome, mas também pela
identidade da destinação que uma parte dela tinha com aquele pórtico, já que, como na basílica se
administrava a justiça, assim o pórtico do rei em Atenas era a residência do arconte rei
(ο αρχϖν βασιλευς) que, com os seus dois assessores (παρεδροι) ali instruía os processos dos
delitos que recaíam sob sua jurisprudência.

Mais tarde, em Atenas, a administração da justiça passa a ser função não do rei, uma
vez que não mais os tinham, mas do segundo arconte, que manteve o nome de rei –
βασιλεος − por causa da função que exercia.
Sogliano também distingue dois tipos de pórticos: o fechado, que seria o real, grande
o suficiente para que se dessem as audiências; e o aberto, um simples pórtico colunado,
"pórtico aberto sobre uma área descoberta" (op cit.: 295), como as stoai atenienses de Átalo,
de Poikile e de Zeus Eleuthérios. Assim, é aquele primeiro tipo de pórtico ateniense, o real,
fechado e onde trabalhava o arconte, que passa para o mundo romano com o nome de
basilica e com funções semelhantes. Porém, o caso abordado por Sogliano é o de Atenas,
que é muitas vezes considerada uma exceção no mundo grego, não a regra. O principal
problema com esta teoria, aponta Welch, "é a suposta conexão funcional entre a Stoa
Basileos, onde o arconte presidia às acusações criminais em questões religiosas, e a basílica
romana, onde tribunos participavam em julgamentos. Isto está em desacordo com o que
sabemos do uso das basílicas na Roma republicana: sua função original era amplamente
comercial e não judicial (evidência textual e o estudo das mais antigas basílicas preservadas
não mostram a existência de tribunais). Durante o período médio-republicano, o edifício
parece ter funcionado simplesmente como uma extensão coberta da área do fórum (onde se
conduziam negócios, do qual freqüentemente era separada por colunatas abertas, como em
Cosa)" (2003: 9). Somente no Início dos tempos imperiais é que as basílicas começaram a ter
uma clara função judicial. Vemos, assim, como Welch coloca sérias dúvidas sobre as teorias
que relacionam as basílicas às stoas gregas levando em conta a diferença cronológica no
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uso da Stoa Basileos como argumento principal. Quando Sogliano elaborou sua teoria, as
pesquisas arqueológicas, especialmente nas áreas fora de Roma, ainda eram muito restritas,
com poucos dados e informações cronológicas. Hoje se sabe que as basílicas fechadas e as
abertas para o fórum coexistiram. Essa visão da origem da basílica também apresenta alguns
outros problemas com relação à função da stoa ateniense e da basílica romana. Como isso
se dá será mostrado posteriormente.
A stoa também possui outra diferença fundamental em relação às basílicas, sua forma
arquitetônica alongada.142
Essa visão exposta acima foi sendo modificada – e especialmente precisada – à
medida que as pesquisas arqueológicas avançaram. Exemplo disso é a visão de John Carter
(1995: 41-2) que relaciona a basílica romana mais estreitamente com o modo de vida romano
do que com uma adoção do helenismo. O autor diz o seguinte sobre as três basílicas mais
antigas de Roma:
À direita da Cúria Júlia podem-se ver os restos da Basílica Paula [ou Emília]. O edifício
original no local (179 a.C.) pertence ao trio de basílicas no fórum de Roma que são os exemplos
143
atestados mais antigos do tipo, as outras sendo a Pórcia, de 184 a.C., e a Semprônia, de 169 a.C.
Essas grandes salas cobertas colocadas ao lado do principal centro de negócios e político da cidade
correspondiam em função às stoai do mundo grego, que eram colunatas abertas na fachada,
universais nos centros cívicos do período helenístico, algumas vezes possuindo pavimentos
superiores e sendo fundas o suficiente para conter lojas. A versão romana é essencialmente
diferente, pois tem um interior real. (O fato de que algumas basílicas tivessem uma colunata
aberta para o fórum não altera a validade dessa observação.) O fato de possuírem um espaço
interior de tal tamanho e tão impressionante significa que o edifício poderia existir por si só, e tornouse uma estrutura para atividades e rituais (a realização de julgamentos, a veneração da família
imperial) para as quais a stoa era totalmente inadequada.
As origens da basílica são obscuras, uma vez que não há um precursor claro do leste
mediterrâneo, de onde o seu nome grego parece ter vindo. Precedentes têm sido vistos na
Alexandria ptolomáica e na chamada "sala hipostila" de Delos, uma grande sala com frente colunada
e um teto com forma de clerestório, mas a combinação não é muito boa. Uma abordagem melhor
seria considerar que os povos italianos eram, de fato, capazes de inventar uma forma
arquitetônica em resposta às suas necessidades climáticas e à sua vida social, legal e de
negócio – os propósitos que são expressamente mencionados por Suetônio quando ele fala das
razões de Augusto para desejar construir outro fórum, do qual uma basílica é apenas uma extensão
coberta. Um exame da pré-história da Basílica Paula empresta algum suporte para esta visão. Plauto
usa o termo subbasilicani para mencionar "os homens que circulavam ao redor da basílica" em uma
peça escrita antes de 200 a.C. A basílica em questão pode bem ser a mais antiga que está sob a
Basílica Paula. Foi provavelmente construída em 209 a.C. depois do incêndio que varreu a área no
ano anterior e destruiu o Atrium Regium (i. e. "o atrium (sala) próximo da Regia"). "Basílica" (a
tradução grega de Regium) é então explicada como um acidente da toponímia local. Por que
grego? Talvez fosse alguma moda cultural, talvez um reconhecimento genuíno de que a nova
sala pública havia percorrido um longo caminho desde a stoa grega a partir de sua prévia
forma tradicionalmente romana – e pode-se ver em Cosa como os indiscutíveis atria itálicos
que rodeiam o fórum duplicam o coração da casa romana e emprestam pouca semelhança a
qualquer edifício público do mundo grego. Esta é uma teoria atraente e tem em acréscimo o
mérito de explicar porque a adaptação romana da stoa é uma sala (destaques meus).

É uma explicação muito mais plausível – e completa –, embora, como não poderia
deixar de ser, demonstre como a origem é obscura. As basílicas romanas são realmente um
edifício, não apenas um pórtico, como normalmente acontecia no mundo helenístico. E não
podemos nunca deixar de lado a própria iniciativa romana, de partir de elementos gregos e
etruscos para transformá-los e adaptá-los às suas próprias necessidades e usos.
142. "Na sua forma mais básica, a stoa grega é um galpão longo, com a frente aberta, o telhado inclinado da
parede posterior em direção a uma fileira de colunas ao longo de sua frente. Mais freqüentemente, entretanto,
as stoai eram bem largas, com mais de um pavimento, e precisavam de um telhado com cumeeira. A stoa é
proporcionalmente mais comprida do que a basílica romana e geralmente consiste em um espaço dividido no
centro por uma fileira de colunas. A basílica, por outro lado, é proporcionalmente mais larga que a stoa grega e
consiste em uma grande nave rodeada por colunatas em dois ou mais lados, criando naves laterais. Procura-se
em vão por qualquer evidência clara de estruturas de transição entre a stoa grega e a basílica romana" (Welch
2003: 9).
143. Veremos, mais adiante, que alguns autores, especialmente Welch (2003), contradizem essa opinião.
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Teoria proposta
Para encontrar suas origens, ou protótipos, com base nos dados concretos sobre as
basílicas, é preciso, primeiro, distinguir o aspecto formal da basílica no final do seu
desenvolvimento, dos seus exemplares mais antigos. A tipologia da basílica mais importante
com relação a sua evolução, não é a sua orientação com relação ao fórum (acesso pelo lado
maior ou pelo menor), mas com relação ao tamanho (maior ou menor) de sua abertura para o
exterior. Nesse sentido, sua derivação das salas hipostilas gregas ou helenísticas é uma
questão secundária em um processo de gênese bem mais complexo.
A proposta apresentada a seguir para a origem das basílicas romanas confrontará
dois autores: Pierre Gros, L'Architecture romaine I, de 2002 [1. ed. 1996]; e o artigo, mais
recente, de Katherine Welch, "A new view of the origins of the Basilica: the Atrium Regium,
Graecostasis, and Roman diplomacy"144, de 2003. Este artigo é o mais recente encontrado
para este trabalho, e Coarelli, na edição de 2003 do seu Guida Archeologica di Roma, já o
cita.
Para Katherine Welch, são três os principais motivos do debate arqueológico sobre a
origem da basílica: seu nome grego, significando "real", especialmente para uma estrutura
construída no centro de Roma, na metade do Período Republicano (século III a.C.), em uma
época em que a relação entre os romanos e os reinos helenísticos era, no mínimo,
ambivalente; sua forma, com um grande espaço livre central, um espaço lógico para a
reunião de pessoas, e, ao mesmo tempo, a presença de naves laterais, galerias superiores e
o uso pródigo de colunas, que "não tem uma relação óbvia com a função da basílica
republicana, como um espaço comercial" (pág. 5); e o fato de ser tão imponente e suntuosa,
já que a Cúria, com uma função mais elevada, era muito mais austera em comparação.

Figura 34. A área do Fórum Romano na época de Plauto. Reconstituição esquemática e
hipótese de localização do Atrium regium-basilia Aemilia.

As evidências literárias sobre as mais antigas basílicas do Fórum Romano se iniciam
com Plauto, embora os historiadores, baseando-se em Tito Lívio (Hist. XXXIX, 44, 7),
144. In: Journal of Roman Archaeology, 16-2003: 5-34.
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entendam que o exemplar mais antigo de basílica é a construída por Catão, o Velho, a
Basílica Pórcia. Em duas comédias do final do século III a.C., "O Gorgulho" e "Os Cativos"145,
Plauto sugere a existência de uma basílica anterior à Pórcia, pois menciona a existência de
uma basilica e de subbasilicani, pessoas que freqüentavam esse edifício, na área do velho
Fórum Republicano, na vizinhança do local onde, até 210 a.C., ficava o Atrium regium146 e
onde se construiu a Basílica Emília.147
Essa proposta é reforçada pela transcrição (e abreviação) realizada por Plauto, da
locução αυλη βασιλικη (Atrium regium) para o latim basilica. Além disso, o emprego do
termo basilica em uma comédia seria indicação de um uso popular já corrente do neologismo
de origem helenística, "em razão do grande número de comerciantes, artesãos ou técnicos
gregos atuando na Roma da época" (Gros 2002: 236), ou talvez apenas uma menção
pontual, fruto da "inventividade" do comediógrafo.
Gros propõe, então, que o nome (aula) basilica popularizou-se rapidamente e, em 184
a.C., menos de trinta anos após a ocorrência em Plauto, o termo foi utilizado para nomear a
fundação de Catão não mais como uma novidade.
Embora Tito Lívio não mencione um edifício basilical em Roma antes de 184 a.C., há
uma continuidade estrutural entre a noção de atrium (publicum) e a de basílica, como prova a
construção da basílica de Catão no local onde existiam (segundo Tito Lívio) dois atria, o
Maenium e o Titium, no lugar chamado de Lautumiae (Latômias, pedreiras), englobando
quatro tabernas, com funções comerciais, "que o edifício 'basilical' perpetuou dando-lhes uma
forma mais unitária e melhor adaptada às novas necessidades. Em suma, partindo de um
caso particular, Plauto apenas antecipou sobre uma evolução que, se já não tinha começado,
ao menos já existia no próprio espírito da transformação geral do entorno do Fórum: o Atrium
regium é o ancestral das basílicas romanas" (Gros 2002: 237).
Welch corrobora esta opinião. Para ela, a primeira basílica seria o Atrium regium,
destruído pelo incêndio de 210 e reconstruído em 209 a.C. O termo basílica, usado por
Plauto quando menciona essa estrutura, seria a tradução literal do termo "atrium regium", e
se tornou o mais popular e, eventualmente, o termo padrão, já em 184 a.C., com a Basílica
Pórcia (páginas 13-14).
Mas o que era um Atrium publicum no final do século III e início do II a.C.? Para Gros
(2002: 237-8), os Atria publici eram "unidades edilícias agrupadas ao redor de um pátio
central quadrangular", que podiam ser ateliês e terem tabernas na fachada. Alguns eram
privados, daí receberem nomes gentilícios (a. Lucinium, Moenium, Titium), enquanto as
tabernas que margeavam o Fórum eram do Estado e alugadas a particulares. "Esses atria
podiam ser utilizados para transações comerciais e reuniões corporativas (a. Sutorium),
outros, como o a. Libertatis, assim chamado porque aí se realizavam manumições,
abrigavam também os arquivos dos censores, tendo uma definição mais administrativa".
Essas funções dos edifícios do Fórum, ao mesmo tempo privadas e estatais, de usos
diversificados, são características de uma sociedade civil em transformação, transformação
esta que apresenta um progresso mais veloz socialmente que arquitetonicamente. Roma, no

145. Curculio, 472 e Captivi, 815.
146. Edifício de época arcaica que é confundido com a residência real e sagrada de Numa Pompílio, o segundo rei
de Roma, segundo Tito Lívio, XXVII, 11, 16, que pode ter subsistido até época histórica, perdendo seu valor real
ou religioso mas mantendo seu nome. Não deve ser confundido com a Regia, residência tradicional do Pontífice
Máximo, que também remonta ao período arcaico.
147. Segundo Gros, esta é a teoria proposta por F. Coarelli e M. Gaggiotti. Segundo Welch, "também há evidência
arqueológica de atividade construtiva no local da Basílica Emília de logo após esse incêndio de 210 a.C. e do
século II a.C., por volta da época da construção da Basílica Emília. Além disso, o De viris illustribus reporta que
Catão foi a primeira pessoa a colocar seu nome em uma basílica (IV, 7, 5-6), o que dá a entender que havia
uma basílica ainda mais antiga" (pág. 8).
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último quarto do século III a.C., ainda não possui edifícios que correspondam às suas (novas)
necessidades reais.148
Pouco a pouco, as instalações que circundam a Fórum republicano se regularizam e
tendem a uma racionalização do espaço (e das funções). Dai se explica que, desde o final do
século II, surja uma basílica no lugar do Atrium regium (que ainda guardava a forma de uma
domus de pater familias).
Para M. Gaggiotti, também há uma ligação entre o Atrium regium e a basílica (pelo
menos a Emília), opinião exposta no artigo "Atrium regium-basilica (Aemilia): una insospettata
continuità storica e una chiave ideologica per la soluzione del problema dell'origine della
basilica", em Analecta Romana Instituti Danici, 10, 1983 (1984), p. 53 ss. (citado por Welch
2003: 13).
Para Welch, porém, não há evidência de que o Atrium regium fosse a residência de
Numa Pompílio, nem de que tenha existido antes do século III a.C., como afirma Gaggiotti.
Ele também praticamente ignora a Basílica Pórcia de 184 a.C.
Qualquer teoria que coloca o Atrium regium como a mais antiga basílica deve explicar a
relação entre ele e a Basílica Pórcia, a mais antiga basílica sobre a qual temos evidência tangível.
(...) Em resumo, Gaggiotti busca explicar o fenômeno da basílica romana amplamente baseando-se
em uma basílica em particular (a Basílica Emília) e com base em somente um dos dois censores
responsáveis por ela (M. Fulvius Nobilior foi o responsável pela sua construção junto com Aemilius
149
Lepidus) (2003: 14).

A partir desse ponto, os trabalhos de Gros e de Welch diferem. Enquanto Gros afirma
que pouco ou nada se sabe sobre a Basílica de Catão, de 184 a.C. (a Basílica Pórcia), e que
é a Basílica Emília, de 179 a.C. que nos apresenta a aparência formal renovada das basílicas
de Roma, Welch, por sua vez, entende que é a Basílica Pórcia, de 184 a.C., a chave para
explicar a origem ideológica e arquitetônica da basílica romana: era a mais antiga e sua
planta – forma e tamanho básicos – está mais próxima da do Atrium regium, que queimou em
210 a.C. e da sua versão reconstruída de 209, do que a Basílica Emília (pág. 15).
Nas páginas seguintes do seu artigo, a autora passa a expor as razões para sua
afirmação. Baseando-se nos vestígios arqueológicos e nos textos de Plauto, Welch propõe
que o Atrium regium ("Basílica de Plauto") localizava-se no setor oeste do flanco norte do
Fórum, do lado do Argiletum a partir da Cúria e do Comitium, preenchendo o lote de terra
talvez anteriormente ocupado por uma casa-atrium, de uma forma análoga à Basílica Pórcia,
que ocupava o espaço de duas casas-atrium anteriores. Por causa de seus tamanhos
reduzidos, ambas as versões do Atrium regium (a que queimou em 210 e a reconstruída em
209) se assemelhavam mais provavelmente à Basílica Pórcia do que à Basílica Emília (pág.
15 a 19).
A figura 34 mostra a reconstrução proposta por Welch (topônimos foram acrescentados, baseados em outras ilustrações de Welch).

148. A discussão mais detalhada se encontra em Gros 2002: 236 ss.
149. Welch também cita outro artigo que expõe sérias dificuldades com a cronologia de Gaggiotti para o Atrium
regium: ”Atrium Regium", de F. Zevi, publicado em ArchCL 43 (1991) 475-87. Zevi afirma que "não há nenhuma
razão para presumir que o Atrium regium existisse durante o período real ou que estivesse necessariamente
próximo à Régia" (citado por Welch, pág. 15). O autor faz duas sugestões (não mutuamente exclusivas) com
relação ao Atrium regium: "poderia ter sido um monumento que diferia, em aparência, das casas-atrium na
vizinhança do Fórum", equipado com uma entrada decorada com colunas ou com uma fachada com pinturas
cenográficas; e, por causa de seu nome, regium, "pode ter sido construído, durante o século III, para funcionar
como uma hospedagem para governantes e membros de suas famílias que viajavam a Roma como convidados,
hóspedes ou prisioneiros". Isto explicaria mais plausivelmente a mudança de nome para basílica (de basileos). E
Welch conclui que "essa idéia merece maior consideração do que tem recebido. Há considerável evidência em
favor da idéia de uma conexão entre as basílicas mais antigas e a realeza helenística, se bem que de maneira
diferente da imaginada por Zevi e Gaggiotti" (pág. 15).
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Figura 34. Fórum Romano, final do séc. III/início do II a.C., perspectiva (topônimos incluídos por mim).

Welch compara a Basílica Pórcia com as mais antigas basílicas da Itália (Pompéia,
Cosa, Alba Fucens e Ardea) e, também se baseando em Vitrúvio, propõe uma reconstituição
de sua forma básica e de seu tamanho: seguindo o modelo das basílicas republicanas mais
antigas, a Basílica de Plauto (o Atrium regium) e a Basílica Pórcia de 184 a.C. teriam uma
planta menos alongada, tamanho relativamente pequeno, espaço central com colunas
criando naves laterais, uma galeria superior e uma entrada principal através de uma colunata
largamente espaçada em um dos lados mais longos, abrindo para o fórum (páginas 19 a 22).
É um esquema diferente da futura Basílica Emília, bem mais alongada e, portanto,
mais parecida com a stoa helenística. Para a autora, isso demonstra que a influência oriental
nas basílicas romanas aconteceu apenas no início do século II a.C. O Atrium regium, a
primeira basílica de Roma, construída no Fórum Romano em algum momento entre 273 e
210 a.C., teve como modelo as salas reais helenísticas (provavelmente ptolomáicas), para
funcionar como uma sala pública de recepção e banquete para embaixadas estrangeiras. Era
também um local de hospitalidade, onde se ofereciam refeições e pouso a esses
estrangeiros. Mas o Atrium regium possuía também outras funções: desde o século III deve já
ter sido usado como uma extensão coberta do Fórum, onde os romanos importantes
conduziam seus negócios. "A proximidade do Atrium regium do Macellum deve ter
encorajado essa função", diz Welch. Com a queda do prestígio dos reis, sua função começou
a mudar, de fins diplomáticos "para o que mais tarde se tornou a função principal da basílica:
um local arquitetonicamente impressionante para transações econômicas" (pág. 30). E para a
realização de julgamentos, no período imperial.
Pode-se perceber como a questão permanece em aberto, e as propostas de origem e
inspiração são, muitas vezes, apenas isto, propostas. Sendo uma questão em aberto, o tema
acaba por se tornar de menor importância nos estudos sobre as basílicas (já que a questão,
até o momento, não pode ser respondida), especialmente quando a ênfase do trabalho está
nas basílicas do período imperial.
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3. As basílicas de Roma
A Basílica Pórcia
Já se falou sobre a basílica considerada mais antiga, a Pórcia, de 184 a.C., edificada
por Catão. Os dados são muito escassos, e foi necessário compilar pequenas informações
em diversos autores.150 O maior número de dados são os fornecidos por Katherine Welch, já
expostos acima.
Welch (op. cit.: 19-21) faz um pequeno debate sobre a reconstituição das basílicas do
Fórum Romano, reconstituições estas que se basearam especialmente nas basílicas de
Cosa, Alba Fucens e Ardea, da segunda metade do século II a.C. A Basílica Pórcia, segundo
a reconstituição de Coarelli, é bem pequena, ligeiramente menor que o tamanho médio de
uma casa-atrium padrão. Welch coloca em dúvida essa reconstrução, pois em Tito Lívio
(XXXIX, 44, 7) lemos que Catão precisou comprar duas casas-atrium para construir sua
basílica. P. Carafa,151 estudando o tamanho do Comitium de Roma na época da construção
da Basílica Pórcia, contesta também a reconstituição de Coarelli. Welch faz sua própria
reconstrução do Comitium, que seria um meio-termo entre o de Carafa e o de Coarelli.
Com isso, para Welch, a forma básica e o tamanho da Basílica Pórcia podem ser
reconstituídos a partir dos remanescentes escavados e com base na comparação
arqueológica de outras cidades romanas. A autora entende, então, que a Basílica Pórcia
possuía a mesma forma básica da basílica de Cosa (figura 43, p. 158), o mesmo plano
amplo, pois seriam da mesma época.
"A elevação da basílica não é arqueologicamente certa, e está amplamente baseada
em Vitrúvio V, 1, 5 e VI, 3, 9. Está restaurada (controversamente) como tendo galerias sem
telhado no segundo piso e com um parapeito na borda externa para proteger as pessoas que
circulavam ou permaneciam nela" (Welch 2003: 20, nota 58). Basílicas similares existem em
Alba Fucens (segunda metade do século II a.C.) e em Ardea (final do século II – início do
século I a.C.; figura 44, p. 159).
Cosa, como colônia latina, deveria seguir as proporções básicas do modelo romano
em sua basílica. Para Welch, o modelo era a basílica Pórcia, embora Gaggiotti e outros
autores coloquem a Basílica Emília como o modelo seguido.152
Era um prédio de dimensões reduzidas, localizado na parte noroeste do Comício,
imediatamente adjacente à Cúria Hostília (a antiga curia senatus), com a fachada voltada
para o clivus Lautumiarum (a "ladeira das pedreiras"), que, na época imperial, adquiriu o
nome de clivus Argentarius. Quando de sua construção, obrigou o deslocamento mais para
oeste do antigo clivus.
É considerada a mais antiga basílica de todas, construída por Catão, o Censor, em
184 a.C. Foi destruída pelo incêndio de 52 a.C. e nunca reconstruída.
É difícil saber (embora L. Richardson Jr., 1992, diga que sim) se já possuía o
"esquema basilical". Gros propõe que as suas fundações, parcialmente escavadas, dão a
impressão de que possuía antes uma série de colunas internas apertadas, sem realmente
formar naves, com um telhado de duas águas.
Pórcia.

Plutarco (Vida de Catão, o jovem, 5, 1-2) relata que os tribunos se reuniam na Basílica

Balty (1991: 255), referindo-se ao artigo de J.-M. David,153 fala da presença de um
tribunal permanente na Basílica Pórcia, indicação da evolução que tendeu a isolar
150. Claridge 1998; Coarelli 2003; Favro 1996; Gros 2002; Homo 1971 [1951]; e Richardson Jr. 1992.
151. Il comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto. Rome, 1998, citado por Welch.
152. Welch, na nota 60, página 20, alerta para os recentes estudos sobre Roma como o modelo arquitetônico
definitivo para as construções nas suas colônias. Cita, especificamente, E. Fentress, Romanization and the City
(Journal of Roman Archaeology, Suppl. 38, 1998) passim, especialmente os artigos de Alcock, Fentress e
Zanker, este último sobre o Comitium e a basílica.
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progressivamente a atividade judiciária da praça pública e subordiná-la ao poder do
imperador, fechando-a no espaço da basílica. Não encontrei outra referência sobre este
tribunal.
Parece que a basílica visava criar uma estrutura unificada que servisse de espaço
para reunião, no local onde anteriormente havia tabernas e dois atria publica, criando uma
variação da sala hipostila, para Balty.
Mas a basílica ainda não é uma construção autônoma e fechada em si mesma:
"assemelhava-se a um amplo pátio coberto e definia-se mais por seus arredores que por
suas próprias estruturas" (Gros 2002: 239). A basílica estava integrada em um conjunto
arquitetônico que incluía a Cúria Hostília, na área do Comício.

A Basílica Emília
É a Basílica Emília, de 179 a.C., porém, que apresenta a aparência formal renovada
das basílicas de Roma.
M. Emílio Lépido, que seria censor em 179 a.C., viveu no Egito entre 206 e 200 a.C.,
na corte de Ptolomeu IV, em missão do Senado romano. "Durante sua missão em Alexandria,
pôde ver o alcance da eficácia funcional e simbólica das grandes salas hipostilas onde os
monarcas helenísticos encenavam seu poder. O significado político da basílica da qual ele
comandaria a construção é claro: criação pagã por excelência, ela se tornaria para os Emílios
(Aemilii), o sinal tangível de sua riqueza e de seu poder até o fim da República" (Gros 2002:
238).
Na verdade, também era denominada "Fúlvia-Emília" (ou ainda Paulli), pois foi
fundada pelos dois censores, Emílio e M. Fúlvio Nobilior. Coarelli afirma, inclusive, que este
último foi o responsável direto pela construção. Por este motivo, inicialmente a basílica teria
assumido o nome de Fúlvia. Após várias restaurações realizadas por vários membros da
gens Emília (por volta de 80 a.C., em 54, 34 e 14 a.C. e novamente em 22 d.C., sob Tibério),
teria assumido o nome de Basilica Paulli.154
Amanda Claridge (1998: 67-8) chama a mesma basílica de "Basilica Paulli (ou
Aemilia)", no seu guia arqueológico. Para esta autora, a Basílica Fúlvia, uma construção de
179 a.C., foi inteiramente substituída, a partir de 55 a.C., pela construção de uma nova,
iniciada por Lúcio Emílio Paulo e terminada, em 34 a.C., por seu filho Lúcio Emílio Lépido
Paulo. Favro (1996: 63) fala em restauração da basílica da família Emília Paula, mas a
possibilidade de a reforma ter sido mais do que isto aparece mais à frente: Favro diz que a
família Emília contraiu pesadas dívidas que César, mais tarde, pagou. Com este ato, o
general não apenas passou a ter seu nome associado também a este edifício, como fez de
um rival político, Lépido Emílio Paulo, se não aliado, ao menos não opositor. Para Richardson
Jr. (1992: 55), a basílica reconstruída por Lépido Paulo queimou em 13 a.C., sendo
restaurada por Augusto e os amigos de Paulo. Depois de 22 d.C., foi novamente restaurada
por M. Emílio Lépido a suas próprias expensas.
Apenas Coarelli observa que existem diferentes interpretações para as várias
denominações atribuídas ao mesmo edifício. Nas suas referências bibliográficas, Claridge
não cita nenhuma edição do Guia Arqueológico de Coarelli, mas sim os seus dois volumes
sobre o Fórum Romano, respectivamente as edições de 1986 e 1985.155 E a obra mais

153. "Le tribunal dans la basilique: évolution fonctionnelle et symbolique de la Republique à l'Empire", nos atos do
colóquio Architecture et société: de l'archaïsme grec à la fin de la Republique romaine, Paris-Roma 1983: 219-241.
154. Na verdade, somente na edição mais recente do Guia Arqueológico de Roma, de 2003, Coarelli escreve
"Basilica Paulli". A edição italiana, de 1984, e a francesa, de 1994, chamam-na "Basílica Emilia". A gens Aemilia
era, na verdade, Aemilia Paulla.
155. Foro Romano. Il periodo arcaico (Roma, 1986) e Foro Romano. Periodo repubblicano e Augusteo (Rome,
1985).
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recente para a "Basílica Paula" é de 1987.156 Já Coarelli, na edição de 2003 do seu Guia,
inclui na "Bibliografia" pelo menos uma obra mais recente.157
Afirma Coarelli (2003: 59): "Segundo uma hipótese recente, a Basílica Emília (que
deve ser distinguida da Fúlvia) seria, na realidade, identificável com uma outra construção,
que ocupava o lado estreito oriental do Fórum e da qual foram reconhecidos os restos sob o
sucessivo Templo do Divino Júlio. A sua construção seria atribuída a Emílio Paulo, durante a
sua censura em 159 a.C. Um último restauro foi realizado depois de um incêndio que, pela
moeda fundida encontrada no pavimento, pode ser datado do início do século V d.C. (...). Os
restos do incêndio foram recobertos com um novo pavimento, de um nível mais alto".
Como a denominação mais conhecida para a basílica que ocupa o lado norte do
fórum é "Emília", esta será a denominação adotada aqui.
Pode-se dizer, então, que existiram em Roma duas basílicas Emílias, a de 179 a.C.,
republicana, e a imperial, da época de César.
Para Gros, a Basílica Emília republicana representa um momento decisivo na
elaboração desse tipo de edifício. Embora haja poucos vestígios arqueológicos, e algumas
imagens monetárias de uma fase posterior, ela já é uma basílica do tipo "longo", com uma
peristase interna definindo uma nave central larga (diferente da Pórcia).
Ocupou a área disponível entre o Forum piscatorium (o futuro macellum ou mercado
alimentício) e o Fórum propriamente dito, mas ficava separada dele por uma fileira de
tabernas.
Nessa primeira fase não há como reconstituir o aspecto da fachada; as imagens
monetárias de 61-59 a.C. já demonstram o seu aspecto depois das restaurações realizadas
em 80-78 a.C. que, porém, não devem ter apresentado grandes diferenças.
Desde a sua primeira versão, deve ter possuído duas colunatas sobrepostas
separadas por um entablamento que, "no denário de M. Emílio Lépido, aparece ornado com
escudos colocados em 78 a.C." (Gros 2002: 240).
A Basílica Emília do período tardo-republicano-imperial foi a primeira de Roma do tipo
monumental. Ocupava grande parte do lado norte do Fórum Romano. Segundo Plínio, o
Velho, era uma das mais belas obras que o mundo já tinha visto. Desde sua construção,
seguiu já um mesmo modelo que as reformas sucessivas não modificaram significativamente.
"A única diferença de relevo, com respeito ao seu esquema republicano, é a presença no
lado norte de duas naves menores ao invés de uma, o que destaca a vontade dos
construtores de aproveitar ao máximo o espaço a disposição" (Coarelli 2003: 60).
Desde a época de César, o poder central substituiu a gens Aemilia na
responsabilidade pela manutenção e reformas do edifício, mas ela não perdeu seu nome
tradicional. É a segunda maior basílica da Antiguidade depois da Ulpia.
A basílica em si, cujos vestígios são de época augustana, fica atrás do pórtico
monumental que a precede a sul, voltado para a praça.
A fachada desse pórtico, com 102 metros, tinha a dupla função de unificar a franja
setentrional do fórum e dissimular as tabernas (as antigas tabernae novae de época
republicana, refeitas) que se abriam diante da basílica, que Emílio Paulo reconstruiu ao longo
da fachada. Na mesma época, César, que construía a sua basílica do outro lado da praça,

156. M. Steinby, Arctos 21.
157. M. Gaggiotti, "Atrium Regium, Basílica (Aemilia)", in Analecta Romana Inst. Danici, 14, 1985; o mesmo que
Claridge, E. M. Steinby, Il lato orientale del Foro Romano. Proposte di lettura, in "Actos", 21, 1987; e o mais
recente, T. P. Wiseman, Rome and the Resplendent Aemilii, in H. D. Jocelyn – H. Hurt (dir.), Tria lustra, Essays
presented to J. Pinsent, Liverpool Classical Papers 3, Liverpool 1993 (= Roman Drama and Roman History,
Exeter 1998).
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adotou uma forma mais refinada, transformando as tabernae em parte integrante dela,
colocando-as no seu interior, na parte de trás (Favro 1996: 63).
O pórtico possuía duas ordens sobrepostas, de colunas dóricas embutidas
enquadrando arcadas sobre impostas,158 "a fachada definia uma ordenação de tipo 'teatral'
que responde à do Tabularium mas que, sobretudo, explora as experiências plásticas dos
edifícios de espetáculo recentemente construídos no campo de Marte, e particularmente as
do Teatro Marcelo. O duplo ático com saliências que coroam a fachada aumenta a majestade
dissimulando completamente a própria basílica, cujo cume não é mais alto que o do pórtico.
Este elevava-se de fato a 100 pés romanos, cerca de 30 metros acima do estilobate da
ordem inferior, atingindo, assim, o nível dos monumentos mais majestosos do fórum, a Cúria
e o Templo dos Dióscuros" (Gros 2002: 251).
Essa "entrada monumental" da basílica foi terminada em 2 a.C. e é identificada, por
meio de uma dedicatória no segundo ático, como o porticus Gai et Luci. Pórtico de Caio e
Lúcio ou Pórtico Júlio. Sua largura é de 7 metros, com dois andares cobertos em abóbada de
arestas.

Figura 36. Planta da Basílica Emília.

158. Um dos elementos do arco, as impostas são as seções de apoio assentadas sobre os pés-direitos (pilastras,
colunas, seções murais, sobre as quais se descarrega o peso das paredes sobrestantes).
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Figura 37. Reconstituição da fachada da Basílica Emília.

Figura 38. Reconstrução em corte NE-SO do Pórtico e da Basílica Emília.

Segundo Gros, entrava-se na basílica propriamente dita por três portas abertas no
muro do fundo das tabernas. O salão media 92,50 x 30 m, dividido em quatro "naves". Já
Coarelli diz que era aberta em três lados, daí seus três ingressos, e seu interior media cerca
de 70 x 29 m, dividido em quatro naves por colunas de mármore chamado "africano". A área
central era circundada por um deambulatório que também se abria, no noroeste, sobre um
pórtico estreito, com apenas 2 metros de largura, cuja colunata exterior formando a fachada
foi substituída por um muro quando foram construídos, no final do século I d.C., os Fóruns da
Paz e o Transitório. A basílica, com dois andares, era inteiramente suportada por colunas.
O piso é formado por um lajeado colorido: na área central, mármore africano, giallo
antico, pavonazzetto e portasanta; no deambulatório, mármore Bardiglio azul-acinzentado.
As colunas da peristase interna eram de mármore africano, da costa oeste da Turquia,
com veios vermelhos, o que demonstra a antiguidade da aula, e já eram mencionadas em 54
a.C. por Cícero, que as identifica com os vestígios da basílica anterior (da restauração de 78
a.C.). As colunas que separam o deambulatório do estreito pórtico, a norte, eram de cipolino
verde. As colunas mais externas, que formavam um tipo de galeria estreita, foram inseridas
em uma parede final no século I d.C. quando o Templo da Paz e o Fórum de Nerva foram
construídos.
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Seu espaço interno, de três níveis, era muito amplo, a área central com uma altura de
mais de 25 metros; possuía decoração figurada rica, com um longo friso interno, de mármore
grego, que trazia um relevo relativo à origem de Roma (como o rapto das sabinas, ainda
existente em fragmentos). Sua data não é certa, segundo Coarelli, "mas o fato de os relevos
terem sido reutilizados em Idade Augusta torna certo pertencerem à Idade Republicana. Já
que sabemos que, na restauração de 54 a.C., foram reaproveitadas as colunas mais antigas,
é provável que o friso, também ele reaproveitado, pertença como elas à reconstrução,
acontecida provavelmente na época de Sila, obra do cônsul de 78, M. Emílio Lépido" (2003:
60). Possuía frisos de acantos na parte superior e pilares com volutas de acantos para
combinar. Também havia estátuas de bárbaros, maiores que o tamanho real, entalhadas
alternadamente em mármore ducimium e pavonazzetto.
Para Zanker (1992: 146-7), raros eram os edifícios em Roma que não apresentassem
signos alusivos à nova pietas de Augusto. E esses signos, baseados em imagens antigas, se
tornaram mais enfáticos mediante novas formas. É o caso dos bucrânios, as cabeças bovinas
antes representadas completas, e que, no período de Augusto, eram representadas somente
as caveiras. "Nas métopas do pórtico da Basílica Emília, é fascinante a delicada representação da ossatura, a atrativa ornamentação e o vazio escuro das cavidades oculares dos
bucrânios. Uma faixa superdimensionada intensifica o caráter sagrado".

Figura 39. Bucrânio, elemento do friso dórico do segundo nível da fachada da Basílica Emília.

A basilica Aemilia é, sem dúvida, com sua rival, a Julia, a única das grandes basílicas de
Roma que possuiu uma ordem interna tão desenvolvida; mesmo a Ulpia, no Fórum de Trajano, não
desenvolverá três níveis de colunas ou de pilastras sobrepostas ao redor de sua "nave" central (Gros
2002: 252).

Um monumento de tal porte e complexidade transcende o esquema básico da
basílica, embora o plano basilical se mantenha graças à presença de um spatium medium e a
cobertura com clerestório, que não podia ser vista do exterior. Além disso, ela é voltada para
as atividades do interior, o pórtico impedindo o uso do segundo andar como "balcão" para o
fórum;159 na verdade, o segundo nível, a loggia, é concebido para que os transeuntes ou os
curiosos tenham uma boa visão da área central interna, "que constitui o coração e o lugar de
convergência de toda a construção" (Gros 2002: 252).
O mesmo sucede com a Basílica Júlia, que Gros considera uma reprodução da
Basílica Emília. Plínio, o Jovem, descrevendo o povo que foi assistir a um grande processo
na Basílica Júlia, escreveu: "mesmo das tribunas da basílica (ex superiore basilica parte) se
159. Nas basílicas republicanas mais antigas, das quais Cosa é emblemática, o segundo piso possuía um balcão
voltado para fora, para o fórum.
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debruçavam de um lado as mulheres e do outros os homens, com a esperança de ouvir,
coisa difícil, e, coisa mais fácil, de ver" (Epist. VI, 33, 4).
Segundo Gros, este é o oposto do sistema previsto por Vitrúvio para a basílica
"normal" (V, 1, 5), que preconizava que o pluteum situado entre as duas ordens da colunata
interna fosse bem alto para impedir os negociantes na nave central de perceber os que
circulavam pelo deambulatório situado no segundo nível: estes só tinham vista para a praça
adjacente. De agora em diante surge o precedente da "inversão" para o interior do edifício
basilical do foco da atenção.

Basílica Semprônia
Em 170 a.C., o censor Tibério Semprônio Graco (pai dos célebres Tibério e Caio) fez
erigir, no lado oposto do Fórum com relação à Basílica Emília, no local onde ficava a casa de
seu sogro Cipião Africano, atrás das tabernae argentariae (que também foram demolidas), a
Basílica Semprônia (Tito Lívio, XLIV, 16, 10-11). Localizava-se no local onde o vicus Tuscus
entrava no Fórum Romano. Favro (1996) afirma que era uma construção de madeira.
Foi destruída por César em 54 a.C. para dar lugar à construção da Basílica Júlia. Os
poucos vestígios evidenciaram uma grande nave central.

Basílica Ópimia
Construída em 121 a.C. por L. Ópimio, a norte do Templo da Concórdia, quando
também reconstruiu o templo. Só é conhecida por uma menção de Varrão (Ling. 5, 156) e
duas inscrições. Parece ter sido pequena, pois o espaço descrito por Varrão é exíguo.
Provavelmente, com a reconstrução e ampliação do templo por Tibério, em 7 a.C., não mais
se tem notícias da basílica. Segundo Favro (op. cit.), embora se localizasse na área do
templo, sua posição exata é desconhecida.

Basílica Júlia
Segunda basílica monumental do Fórum Romano, localizada no lado sul da praça, em
frente à Basílica Emília, ocupando toda a área entre o Templo de Saturno e o de Cástor e
Pólux, e reproduz os principais componentes dela, "tanto quanto possamos julgar" (Gros
2002: 251). Seus limites determinam os traçados das duas principais ruas que ligavam o
Fórum ao Tibre, o vicus Iugarius, a oeste, e o Tuscus, a leste. "Aliás, é provável que a
construção da basílica, nas suas dimensões atuais, tenha provocado uma mudança de
percurso e uma regularização das duas ruas (sob os lajeados atuais foram observados restos
de construções republicanas)" (Coarelli 2003: 85).
Medindo 101 metros de comprimento por 49 de largura,160 ocupou o lugar da antiga
Basílica Semprônia de 169 a.C., como também o das tabernae veteres, as tabernas antigas,
que ficavam entre a basílica antiga e o fórum.161 As tabernas foram reconstruídas mais a sul,
na fachada posterior externa da Basílica Júlia e a fachada desta passou a dar diretamente
para a praça. "Nisso a integração monumental revela-se mais completa que a do complexo
basilica Aemilia-porticus Gai et luci" (Gros 2002; 253).

160. Richardson Jr. (1992: 53) confirma essas medidas, mas Claridge (1998: 89) fornece as dimensões de 107 X
61 metros.
161. Sondagens realizadas no local identificaram, sob a Basílica Semprônia, estruturas mais antigas, entre outras
um implúvio de uma casa privada. Isso significa que a Basílica Júlia certamente era bem maior que a anterior,
uma vez que também englobou o espaço de um grupo de tabernas, as tabernae veteres, que precediam o
edifício mais antigo, e estavam simetricamente dispostas com relação às tabernae novae, diante da Basílica
Emília, do outro lado da praça.
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A sua construção foi iniciada por César, provavelmente em 54 a.C.,
contemporaneamente ao novo fórum. Augusto a consagrou em 46 a.C., inacabada, e
continuou sua construção. Após o grande incêndio de 14 a.C., segundo Pierre Gros, foi
integralmente reconstruída, com novos planos, e dedicada apenas em 12 d.C. (Dião Cássio
LVI, 27, 5). Coarelli, por sua vez, diz que foi o incêndio de 9 a.C. que fez com que tivesse que
ser reconstruída, e ampliada. Foi, então, dedicada aos dois filhos adotivos do Imperador,
Caio e Lúcio, em 12 d.C., mas conservou sempre o nome da gens. "Mas, na verdade, nunca
foi terminada, julgando-se pelo cinzelamento dos capitéis de sua fachada" (Gros 2002: 253).
Não é possível restituir sua elevação com segurança, mas sabe-se que possuía,
como a Basílica Emília, dimensões grandiosas, com praticamente cinco naves. O espaço
central contornado por duas "naves" laterais, formando duplo deambulatório periférico, media
82 por 18 metros. Os pórticos laterais concêntricos mediam 7,5 metros de largura, com
galerias no segundo piso. Escadas deviam estar localizadas nos cômodos do lado sul da
basílica. O pórtico lateral norte, em contato com o fórum, possuía dois planos de arcadas
sobrepostos, o que leva Gros a deduzir que a nave central deveria ter três pavimentos (o que
a elevaria acima do pórtico integrado, não tendo, assim, ocultada a sua monumentalidade).
Este pórtico era separado do resto por um entalhe para degraus de escada que o tornava um
elemento independente do conjunto. "Este verdadeiro pórtico de fachada, onde talvez se
deva reconhecer o porticus Julia, apresentava, como seu homólogo da basilica Aemilia, duas
ordens dóricas sobrepostas enquadrando arcadas sobre impostas" (ibidem).
A fachada principal era inteiramente de mármore. Os pilares internos, originalmente
de travertino, com um friso de mármore branco. As naves laterais mais externas eram
pavimentadas com mármore branco.
Era a sede do Tribunal dos Centumviri.162 Toldos ou tabiques [divisórias] de madeira
dividiam seu interior em setores, o que permitia a sua utilização por quatro tribunais simultâneos.
Somente em caso de processos particularmente importantes era necessário ocupar toda a área.
Deles nos fala Plínio, o Jovem (Epístolas VI, 33, 3), recordando que em um dos processos do qual
tinha participado, a multidão se apinhou não apenas no salão, mas também nas galerias superiores.
Sabemos, por uma inscrição descoberta em Êfeso, que a basílica constituía a sede do Portorium
(escritório das empreitadas públicas) da Ásia (Coarelli 2003: 85-6).

Homo (1971: 404) confirma sua utilização como local para os julgamentos civis e
criminais. Argan (2003: 171-2) também diz que se dava consultoria legal na basílica. "[Era
um] Edifício ao mesmo tempo representativo e funcional do ius romano. (...) Dada a
diversidade de comprimento entre os lados, não se apresentava como um volume fechado e
unitário, mas como uma composição de superfícies articuladas pela sucessão das arcadas
sustentadas por colunas encostadas em pilastras. Trata-se, portanto, pelo menos no plano
térreo, de um espaço transitável, do prolongamento coberto do espaço aberto do fórum".
Nos degraus voltados para o Fórum e no pavimento das naves foram incisos diversos
jogos (tabulae lusoriae), como damas ou "filetto", que deviam servir de distração aos ociosos
e vadios163 que enchiam a praça. Também havia grafites, que provavelmente reproduziam
estátuas dispostas no entorno.
Na área a sul da basílica, comunicando-se com ela, existem algumas tabernae que se
abriam para uma rua antiga. Para Claridge, tais espaços podem ter abrigado secretarias da
corte, escritórios públicos e, talvez, outros ramos da administração pública, como cambistas
(1998: 90). Do outro lado dessa rua, na zona não escavada, devia encontrar-se o templo
dedicado a Augusto Divinizado, iniciado por Tibério e concluído por Calígula. Um fragmento
da planta de mármore severiana reproduz provavelmente esse templo, no centro de uma
praça que a inscrição conservada permite identificar como o Graecostadium, muito
provavelmente um mercado de escravos de idade imperial. Na esquina dessa rua que ficava
atrás da basílica com o vicus Tuscus (a "rua dos etruscos"), localizava-se a estátua de
162. "Cem Homens", uma corte civil especial que geralmente lidava com questões de herança e que, na verdade,
era composta por cento e oitenta juízes que, dos julgamentos importantes, todos participavam.
163. Termos empregados por Coarelli (2003: 86).
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Vertumnus, divindade de origem etrusca, como os habitantes que deram nome ao quarteirão,
vindos para Roma, segundo a lenda, com o rei Tarquínio Prisco. A tradição antiga dizia que a
estátua indicava o limite da várzea do Velabro, antes da construção da Cloaca Maxima
(Coarelli 2003: 86-7).

Figura 40. Basílica Júlia.

Basílica Ulpia
Última das grandes basílicas urbanas do Alto Império, foi concluída em 112 ou 113
d.C. e até o final da Antiguidade era considerada o edifício mais imponente da Roma antiga.
Financiada com dinheiro pessoal de Trajano (espólio da Campanha contra os dácios),
seu tamanho gigantesco – 8.500 m2 de área coberta, perto de 171 metros de comprimento
com as absides e 59 metros de largura sem as sacadas –, construção luxuosa e posição no
fórum, servindo como cenário para o Fórum de Trajano, provocaram a admiração dos
observadores por gerações.
Infelizmente, sua reconstituição completa é impossível (as escavações antigas e
incompletas e as anastiloses parciais mais ou menos arbitrárias embaralharam
irremediavelmente a imagem), o que deixa apenas seu plano e sua (mais provável) elevação.
A interpretação por meio de imagens monetárias é sumária e apenas da parte central do
edifício, voltada para o fórum, além de vários fragmentos da Forma Vrbis terem se perdido
(há apenas desenhos mais ou menos exatos de um códex do Vaticano para as êxedras
laterais). Os estudos, no máximo, propõem hipóteses plausíveis que podem servir de base
para uma análise das estruturas (como o estudo de C. M. Amici, Foro di Traiano: Basilica
Ulpia e Biblioteche, Roma, 1982).
Tratava-se de uma vasta nave retangular possuindo nas extremidades de seu eixo
longitudinal duas êxedras semicirculares; como nas basílicas augustanas do velho Fórum, um
espaço central também retangular é circundado por duas naves [laterais] formando um duplo
deambulatório; nenhuma parede divide este volume interno, ritmado apenas pelas colunas que
definem as "naves" central e laterais ou separam as êxedras do quadrilátero central (Gros 2002:
253).
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Para Gros, seus únicos elementos originais são as imensas êxedras, uma vez que
sua planta reproduz os esquemas anteriores. "Em primeira análise, elas aparecem como
acréscimos um tanto supérfluos, não integrados ao conjunto arquitetônico, mesmo se seu
isolamento espacial é atenuado pelos eixos visuais propiciados pelas clarabóias entre as
colunas que orlam a corda.164 Mas não nos enganemos: a importância delas no
funcionamento do edifício é primordial; além de abrirem-se como êxedras que oferecem ao
mesmo tempo áreas de descanso e perspectivas em direção à nave central, elas orientam
também o espaço desta em direção às suas duas extremidades ao mesmo tempo, pois em
cada um de seus vértices se eleva um tribunal. Estes deviam destacar mais rigorosamente do
que acredita Amici o eixo longitudinal de toda a construção, pois os capitéis que pertencem
verossimilmente à fachada distila de suas entradas, com 1,30 metros de altura, sugerem uma
ordem mais elevada que a que ritmava os muros curtos das êxedras" (Gros 2002: 253).
As reconstituições do Fórum de Trajano do século XIX, realizadas pelos arquitetos da
École Française de Rome,165 baseavam-se no que havia sido escavado até então, nos textos
antigos, como Vitrúvio e Pausânias (V, 12 e X, 5), nas moedas e na Forma Vrbis severiana.
Também se inspiravam na comparação com outros monumentos antigos melhor conservados
ou conhecidos. "Mas são também devidas, em grande parte, à interpretação individual, que
se inspira, em maior ou menor grau, segundo a personalidade de cada [arquiteto]
pensionnaire [da Villa Medici], nos trabalhos de estudiosos precedentes" (C. Virlouvet, "Il Foro
di Traiano", in Roma Antiqua, p. 153). A primeira reconstrução foi proposta por Jean-BaptisteCicéron Lesueur, entre 1823 e 1824. Com os poucos vestígios escavados, sua planta
apresentava apenas uma abside, com uma meia-cúpula semelhante à do Panteão. Mas
Lesueur estabelece apenas duas ordens sobrepostas para a altura do edifício. Já ProsperMathieu Morey (que trabalhou entre 1835 e 1836) e Julien Guadet (1867), reconstituem a
basílica Ulpia com suas duas êxedras, porém integradas ao corpo principal e mantendo o teto
abobadado,166 muito parecido com o Panteão,167 e elevam a altura da nave central, deixandoa com três níveis sobrepostos.
Na verdade, as reconstituições são impressionantes, particularmente as pranchas de
Guadet. Demonstram um grande entusiasmo (e imaginação) nas reproduções, especialmente
nas dos dois últimos arquitetos. Sem dúvida, a fama de luxo e imponência da basílica Ulpia,
na literatura e pelos vestígios escavados, pode muito bem ter levado os arquitetos e
arqueólogos a exagerarem na altura (e opulência) da basílica.
C. M. Amici, como muitos arqueólogos do século XIX, propõe uma ordenação com
três níveis: duas ordens sobrepostas de colunas ao redor da nave central com um ático com
janelas acima, somando uma altura de mais de 40 metros. Rebatem essa concepção estudos
bem mais recentes, como o de J. E. Packer e K. L. Sarring ("Il Foro di Traiano", in Archeo,
VII, 11, nov. 1992 (1993), p. 72 ss.). Reexaminando os vestígios e as imagens monetárias
trajanas, Packer e Sarring concluem que a nave central possuía apenas dois níveis, uma
ordem coríntia na parte inferior e uma jônica na superior, com os entablamentos respectivos,
somando ao todo não mais que 25 metros do piso ao teto. Com o telhado, externamente o
conjunto se elevava a 100 pés, ou 29,38 metros. Esta segunda reconstituição implica que a
Coluna Trajana, com seus 150 pés (44,07 m), elevava-se bem acima do cume da basílica,
tornando-se perfeitamente visível a partir da praça do fórum "e marcava sem ambigüidade o
ponto forte de toda a seqüência monumental" (Gros 2002: 254).
As naves laterais, formando terraços, propiciavam luz para a central, sendo que o lado
norte propiciava uma excelente visão para a Coluna, elevando-se a cerca de um terço de sua
164. O termo corda (corde) designa o segmento de arco que se forma quando um círculo é cortado por uma reta.
O texto de Gros é um pouco confuso nesse trecho, e foi feita uma comparação com a ilustração de Connolly &
Dodge (1998: 234-5) para tentar uma tradução mais exata.
165. "Il Foro di Traiano", in École Française de Rome, Roma Antiqua: l'area archeologica centrale: "Envois" degli
architetti francesi (1781-1924), catálogo da exposição: Roma 1985: 152-207.
166. Visivelmente como sendo de concreto. Hoje os telhados das absides são reconstituídos como sendo de
telhas sobre armação de madeira, assim como o da nave central.
167. Guadet coloca, inclusive, os óculos.
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altura e a 10 metros dela. "Esta situação relativa dos monumentos, a basílica e a Coluna,
deve ser levada em consideração quando se pensa nas condições de visibilidades e, mais
ainda, na legibilidade dos relevos desta última" (Gros 2002: 254).
Se a segunda reconstituição é a verdadeira, é preciso repensar também a
reconstituição das êxedras laterais: o telhado destas, com armação de madeira, não pode
apoiar-se no segundo nível da basílica e "é preciso imaginar uma ausência de continuidade
entre as partes altas dos dois componentes essenciais da basílica, a grande nave longitudinal
e as próprias êxedras" (Gros 2002: 254).
As reconstruções apresentadas por Peter Connolly & Hazel Dodge (1998: 231-35,
especialmente nas páginas 234-5) baseiam-se no estudo de James Packer, The Forum of
Trajan in Rome, Berkeley, 1997 (figura 41).

Figura 41. Basílica Ulpia, corte transversal.

Sua fachada era dividida em três setores, correspondentes às entradas. Um
grandioso friso em alto-relevo recobria todo o comprimento do ático e devia estender-se
também pelos outros três lados da basílica. No centro dele, havia uma quadriga
(provavelmente a triunfal de Trajano) e, nas extremidades, representações de troféus.
Coarelli acredita que esses frisos são os que decoram o Arco de Constantino. "No fastígio da
fachada, provavelmente estavam sistematizadas as insígnias das várias legiões que haviam
participado nas guerras dácias: fragmentos de arquitraves com inscrições, nas quais estavam
relatados os nomes de cada legião, nos confirmam isso. Diante da entrada, estavam três
estátuas de Trajano. Três168 degraus davam acesso ao pódio da basílica" (2003: 140).
Seu interior era dividido em cinco naves por quatro filas de colunas que se
prolongavam também nos lados menores. As colunas de granito que limitavam a nave
central, que media 88 x 25 m, eram maiores que as outras, de cipollino, medindo cerca de 10
168. Para Claridge, cinco degraus (1998: 163).
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metros de altura. Um andar superior circundava a nave central. A nave era decorada por um
rico friso (do qual só restam fragmentos) com a representação de Vitórias sacrificando touros
ou adornando candelabros com guirlandas. O piso era composto por giallo antico,
pavonazzetto e africano (Luculleum) (planta do Fórum de Trajano: figura 24, p. 94).
Entre as funções da basílica, além das judiciais e comerciais, devem ser incluídas
provavelmente também aquelas que antes se desenvolviam no Atrium Libertatis, destruído para dar
lugar ao Fórum Trajano: isto nos demonstra o fragmento da planta marmórea severiana, na qual está
representada a êxedra oriental da basílica, com a inscrição Libertatis (que deve ser completada com
atrium, provavelmente inscrito na outra êxedra da basílica, cuja representação não foi conservada
nos fragmentos sobreviventes da planta), e as notícias sobre a utilização da sala para os atos de
libertação de escravos ("manumissões") (Coarelli 2003: 140).

Coarelli afirma que, provavelmente, as duas bibliotecas, ao norte da basílica,
pertenciam ao Atrium Libertatis. Eram amplos ambientes retangulares, com nichos com
armários para os livros. Os nichos se abriam acima de uma escada de três degraus e eram
enquadrados por uma rica decoração arquitetônica de duas ordens de colunas. No fundo da
parede central, havia um nicho maior, inserido em uma edícula que abrigava a estátua de
uma divindade (Minerva?).

Figura 42. Interior da basílica Ulpia, mostrando a base da Coluna e as dimensões relativas.

Para Paul Zanker,169 no Fórum de Trajano a composição não era focada, como nos de
César e de Augusto, no templo: "o monumento em torno do qual se articulava o espaço era a
basílica Ulpia, que fechava a noroeste a praça principal e cuja grandiosa fachada era
provavelmente o primeiro elemento a atrair o olhar de quem entrava no fórum através da
entrada triunfal" (Virlouvet: 1985: 152).
O interior da basílica era, realmente, majestoso: revestido de mármores
multicoloridos, bronze dourado e outros materiais opulentos e dispendiosos, apresentava
uma perfeita continuidade entre a decoração e a estrutura. Sua fachada para a area possuía
um conjunto elaborado de pórticos, um central e dois laterais, com efígies de prisioneiros
dácios, as armas das legiões que participaram da campanha e outros símbolos militares.

169. "Das Trajans Forum in Rom", in Archäologischer Anzeiger, 1970: 499-544, citado por C. Virlouvet 1985: 152207.
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4. Basílicas romanas da primeira metade do século II a.C.
A reconstituição dessas primeiras basílicas só pode ser feita com o estudo das
basílicas italianas ligeiramente posteriores. Eram, ainda, na maior parte dos casos, basílicas
"abertas", onde um pórtico, simples ou duplo, as colocava em contato direto com o ar-livre de
um fórum.
Entre estas, a basílica do fórum da colônia de Cosa é a mais fácil de reconstituir.
Construída nos anos 120 a.C., após a construção dos outros edifícios do fórum (comitium,
cúria, templo políade e atria publica), isto pode ser a demonstração de que as basílicas, no
século II a.C., ainda não haviam adquirido a importância que tiveram posteriormente na
instalação dos fóruns provinciais, pois, no início do Império, eram das primeiras estruturas a
serem edificadas nos centros urbanos.
A basílica de Cosa, ainda relativamente compacta, é a única a apresentar a relação
1:3 preconizada por Vitrúvio entre a largura dos pórticos periféricos e a da "nave" central.
Possuía uma fachada com dupla colunata, a exterior dobrando, neste lado, a da peristase
interna e apresentando, pois, o aspecto, do lado do fórum, de um pórtico duplo (porticus
duplex).

Figura 43. Reconstituição hipotética do fórum de Cosa no final do século II a.C., segundo Brown.

Para Brown, havia uma segunda ordem de colunas, acima do espaço central, que
elevava o cume do telhado, de duas águas, a mais de 15 metros acima do piso lajeado da
praça. Gros não aceita tal reconstrução, que diz ser fruto da "fidelidade do arqueólogo
americano ao texto de Vitrúvio", pois tal elevação da construção seria arriscada, instável.
Propõe, em seu lugar, um entablamento intermediário entre as colunas superiores, formando
uma promenade acima dos pórticos periféricos, que poderia tornar-se mais seguro com a
colocação de uma mureta (pluteum) entre os suportes do segundo nível (Gros 2002: 241).
Outras basílicas semelhantes são as de Ardea, no Lácio, a de Alba Fucens, no
Abruzzo, e a de Aquiléia, no Friule, que oferecem uma ordenação semelhante (todas datadas
entre a metade do século II e o início do século I a.C.). Alinham-se com o fórum pelos seus
lados maiores, para o qual se abrem, seja por meio de uma colunata (Ardea, figura 44) ou por
meio de três grandes espaços abertos no muro da fachada (como em Alba Fucens).
A basílica de Aquiléia possui duas êxedras nas extremidades laterais que, se
pertencerem à sua fase inicial, são o primeiro exemplo de uma composição futura de
prestígio.
A maior parte dessas basílicas italianas do período tardo-republicano possui, em seu
eixo transversal, correspondente aos intercolúnios centrais do pórtico anterior ou da entrada
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central da parede da fachada, uma estrutura mais ou menos desenvolvida, seja uma saliência
na parede posterior, seja integrada ao pórtico que a separa do spatium medium. Esta peça,
em geral possuindo uma elevação com relação ao nível da basílica, constituía uma êxedra
em posição dominante, aberta para a área interna. "Ela já evoca, por sua situação, o tribunal
que Vitrúvio (V, 1, 8) afirma ter construído na basílica de Fano. Seria imprudente afirmar que
desde esta época a especialização judiciária da basílica teria imposto a junção de um tal
apêndice, que, em um primeiro tempo, pode muito bem não ter sido previsto ou não ter
acolhido imediatamente os magistrados, mas é notável que tenha sido assim constituída
rapidamente uma ordenação interna que logo tornou-se canônica, e onde se desenha já um
tipo de conflito latente entre o peristilo e o sistema axial" (ibidem).

Figura 44. Plano da basílica de Ardea.

Porém, na Itália, no fim da República e início do Império, as basílicas ainda não
adquiriram sua especificidade monumental. Em algumas cidades menores, como Cividale
(Forum Iulii) e Zuglio (Iulium Carnicum), as basílicas ainda têm o aspecto de um simples
pórtico com duas naves. Para Gros, isto é um indício de que, em vários fóruns italianos, a
basílica era apenas um alargamento dos pórticos que enquadravam a praça. "A manutenção
das fachadas porticadas para a maior parte desses edifícios, como de resto para as grandes
basílicas 'urbanas' da época césaro-augustana, testemunha trocas constantes entre exterior
e interior que caracterizam esta fase" (ibidem). Nessa época, as naves laterais exteriores das
basílicas (monumentais) Emília e Semprônia-Júlia são consideradas, segundo a literatura,
como um puro e simples pórtico, "cujo espaço interior constitui apenas uma dilatação. (…) O
porticus Julia (o 'pórtico de Júlio [César]') parece ter designado, em certos autores, a nave
lateral norte da basilica Julia na sua versão de 12 d.C.; a mesma ambigüidade se encontra na
epigrafia italiana: citemos o texto de Caere (Cerveteri, na Etrúria meridional) onde o colégio
dos Augustales obteve dos decuriões a concessão de um espaço sob o 'pórtico' da basílica
de Sulpício; aí ainda a palavra designa, segundo toda a probabilidade, o deambulatório
externo aberto para a praça". A estes dados pode ser acrescentado que a basílica "normal"
de Vitrúvio não é fechada, pelo menos na fachada anterior, possuindo uma orientação para o
exterior, tornando-a "tributária da praça". Isto se confirma pelo fato de que a basílica, assim
como os pórticos laterais de dois andares, devia acolher, nos seus corredores superiores em
terraço, "os espectadores dos combates de gladiadores que, em época republicana e durante
uma parte do século I d.C., aconteciam freqüentemente no fórum". E parece que a Basílica
Pórcia também apresentava esta função secundária de local para abrigar espectadores. "Esta
função aproxima ainda a basílica 'normal' dos pórticos com balcões – maeniana – onde tudo
é concebido para facilitar a vista para o exterior" (op. cit.: 241-2).
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Basílica vitruviana de Fano
Já na época de Vitrúvio, porém, há outros esquemas, orientados para outras
finalidades. É o caso da basílica do qual foi o arquiteto, a da colonia Iulia Fanestris, Fano,170
no Adriático. Sua característica principal é ser fechada, o que lhe confere, segundo Vitrúvio,
uma dignitas suplementar, deixando de ser apenas um anexo coberto do fórum e passando a
ter um status de monumento (V, 1, 6-10).
Os seus vestígios arqueológicos não foram ainda encontrados, mas pelas descrições
sabe-se que era cercada por paredes nos seus quatro lados e que, internamente, sua
aparência "colossal" era propiciada pela ausência de um piso intermediário (altitudinibus
perpetuis), correspondendo a duas colunatas sobrepostas nas naves laterais, circunscrevendo o espaço central (de 120 pés de comprimento por 60 de largura).
Ela era muito diferente da basílica "normal": os deambulatórios das naves laterais,
tanto no nível superior quanto no inferior, eram cobertos; com 20 pés de largura, propiciavam
uma boa visão do interior do edifício. No eixo transversal, na parede posterior, duas colunas,
das oito que definiam a peristase interna, foram suprimidas para permitir a visão de uma
aedes Augusti (um pequeno santuário consagrado ao imperador reinante) sobre um tribunal
em arco de círculo, de 60 pés de largura e 15 de profundidade.
Porém os autores divergem sobre a reconstituição do tribunal. Como exemplo, duas
imagens da basílica são apresentadas, uma bem mais recente que a outra.

Figura 45. Planta da Basílica de Fano, segundo K. Lange (década de 1930?).

Figura 46. Planta da Basílica de Fano, segundo K. F. Ohr (1975).

170. Também chamada de Fanum Fortunae.
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Basílica de Pompéia
Embora possua uma orientação diferente com relação à praça, com sua entrada por
um os seus lados menores, pois fica perpendicular ao fórum, é considerada por Gros (2002:
242 ss.) um precedente do esquema da basílica de Fano, pelo menos um século mais antiga
do que a época em que escreveu Vitrúvio.

Figura 47. Planta do Fórum de Pompéia.

A basílica de Pompéia, construída por volta do final do século II a.C., já apresenta as
características estruturais essenciais da basílica de Fano: o seu fechamento periférico e a
ordem interna colossal. Delimitando o seu espaço central interno, colunas jônicas171 sobre
bases áticas e corpo de tijolos recobertos com estuque. Possui selos em osco, denotando a
existência de uma construção anterior à colonização de Sila (entre os anos 130-120 a.C.).
Mas possui uma planta bem mais alongada que Fano, o que, para Welch (2003: 20), significa
que "foi provavelmente modelada na monumental Basílica Emília de 179 a.C."
Os muros periféricos são de opus caementicium revestidos com reboco com
decoração do "primeiro estilo" pompeiano (imitando uma alvenaria com grandes blocos
policromados). Duas ordens sobrepostas de meias-colunas, com capitéis jônicos embaixo e
coríntios em cima margeiam os muros laterais. "As colunas do nível superior se elevam acima
da parede perimetral na qual se inserem: a parede, interrompida a meia altura das colunas,
permitia assim uma iluminação superior" (Gros 2002: 243).
Possui, na parede posterior do eixo longitudinal, um tribunal elevado sobre um pódio,
sem escada frontal, "o que acentuaria o isolamento hierárquico dos magistrados chamados a
ocupá-lo" (Gros 2002: 243). A fachada do pódio possui uma colunata livre com seis suportes
coríntios que acentuam a solenidade da estrutura.

171. A ordem jônica é a proposta por Gros, por acreditar ser melhor adaptada ao contexto. K. F. Ohr ("Die Form
der Basilika bei Vitruv", in: Bonner Jabrbücher, 175, 1975: 113 ss.) propõe, na sua reconstituição, capitéis
coríntios por causa do seu colossal peristilo interno.
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Por muito tempo a basílica de Pompéia era considerada hipetra172, pelo menos na
área central, mas K. F. Ohr demonstrou que, na verdade, possuía uma ampla cobertura com
vigamento triangular (em tesoura).
O acesso principal era feito por meio de cinco portas através de um vestíbulo a céu
aberto (chalcidium?), e o espaço coberto media pelo menos 1.500m2.

Figura 48. Planta baixa da basílica de Pompéia.

Figura 49. Corte da basílica de Pompéia, no lado da fachada e secção na metade da nave.

172. Hipetro, cujo espaço central não tem teto.
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A ausência de um andar acima do pórtico periférico interno e a disposição perpendicular com
relação ao fórum impedem evidentemente que se estabeleça uma continuidade formal muito estreita
entre esta basílica e a de Fano. A primeira pertence a um programa relativamente antigo que não
conheceu uma longa posteridade; a segunda pode ser considerada com alguma razão como um
aperfeiçoamento relativamente tardio do esquema basilical "normal". Mas uma e outra definem um
espaço fechado em si mesmo e procedem de uma concepção próxima o suficiente (Gros 2002: 243-4).

Ou seja, fora o fato de serem fechadas, não existe muita semelhança entre as duas
basílicas. Além disso, há um século de distância entre elas. Então, talvez seja exagerado
pensar que houve um "aperfeiçoamento" de um esquema. Na verdade, a forma alongada da
basílica de Pompéia é mais comum do que a forma mais quadrada de Fano. As basílicas –
tanto do Fórum Romano quanto as provinciais galo-romanas – tendem fortemente para uma
forma alongada e não para a quadrada.
Katherine Welch, por sua vez, não compara a basílica de Pompéia nem com a de
Fano nem com a basílica "normal", a vitruviana. Para ela, o modelo da basílica pompeiana foi
inspirado nas longas basílicas do Fórum Romano.
A basílica de Pompéia difere da basílica "normal" porque tem uma nave com uma fila única
de colunas sustentando o teto, ao invés da usual fileira dupla sobreposta. Sua entrada principal
estava no seu lado menor como eventualmente tornou-se usual (embora aqui o projeto axial parece
ter sido ditado parcialmente por restrições do local e a posição do porto). A entrada principal da
basílica era aberta para o fórum por meio de um pórtico colunado (como era a basílica de
173
Praeneste ). Esta é uma indicação de sua data relativamente antiga (é usualmente datada do final
do século II a.C. com base em evidência epigráfica e na técnica de construção da superfície da
parede174). Enquanto a de Pompéia é a mais antiga basílica bem preservada, em suas proporções
foi seguramente modelada em uma basílica de Roma (as longas basílicas no Fórum) (Welch 2003:
20).

Acredito que talvez a basílica de Pompéia deva ser vista quase como uma exceção:
ela realmente se assemelha mais às tardo-republicanas de Roma; e, significativo de um
desenvolvimento posterior, é a presença dos tribunalia que parece ter sido uma característica
que se tornou comum nas basílicas romanas por todo o Império. Mas sua posição
perpendicular com relação ao Fórum, com a entrada no lado menor e, principalmente, a falta
de exemplos de basílicas itálicas do mesmo período, dificulta a análise comparativa.
Ao mesmo tempo, devemos levar em conta que a sua posição perpendicular com
relação ao fórum poderia representar, neste caso específico, mais do que uma exceção ou
inovação, uma adaptação do antigo centro da cidade osca ao planejamento urbano romano.
Isto também explicaria o leve deslocamento que vários outros edifícios do fórum possuem
com relação à praça central, especialmente o Templo de Apolo (figura 47, p. 161).
Para mim, basílica de Pompéia pode não ser um bom exemplo nem de basílica
"normal" nem de basílica "vitruviana". Afinal, possuindo características de ambos os tipos, e
também das basílicas do Fórum de Roma, o mais prudente seria estudá-la por si mesma,
como um modelo único, até que se tenham mais informações sobre basílicas republicanas175.

5. Primeiras basílicas de época imperial fora de Roma
Várias basílicas da Itália central e meridional do século I d.C. apresentam as duas
características encontradas na basílica de Fano: recinto fechado e presença de uma êxedra
quadrangular no seu eixo transversal, muitas delas relacionadas ao tribunal dos magistrados
locais e ao pequeno santuário dinástico: Rusella, Lucus Feroniae, Juvanum, Saepinum,
173. Palestrina.
174. No original, wall-facing.
175. Welch apresenta uma proposta de duas "tendências básicas" das basílicas republicanas (2003: 22), uma
versão mais alongada, que se tornaria a usual em cidades importantes, e uma versão mais larga,
provavelmente um tipo mais antigo, como o da Basílica Pórcia. "No período imperial, as basílicas com as
proporções semelhantes às da Basílica Pórcia e da basílica de Cosa eram relativamente raras em cidades
importantes". Gros já prefere uma outra distinção entre as basílicas que considera mais fundamental: o fato de
serem ou não abertas para o fórum (2002: 240).

163

Cerdona, Gnathia… As fachadas dessas basílicas italianas muitas vezes possuem um
pórtico.

Figura 50. Plano do fórum e da basílica de Juvanum.

Figura 51. Planos das basílicas de fórum de Lucus Feroniae (esquerda) e de Saepinum (direita).
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Basílicas do Oriente helenístico
No Oriente helenístico, no início da dominação romana, de modo geral as basílicas
assumem uma forma mais específica, em que a dimensão longitudinal e a pouca
diferenciação das naves muitas vezes dificultam sua identificação, principalmente quando as
estruturas existentes assemelham-se a um pórtico duplo, como em Tera, e mesmo Éfeso.
Nesses casos, muitas vezes é apenas a proximidade de outros monumentos geralmente
associados a estas basílicas singulares – como o bouleutérion, ou uma cúria etc. – que
permite chamá-las de basílicas. "É o caso do porticus duplex de Iasos, no Golfo de Bargylia,
na Ásia Menor, e provavelmente de Aphrodisias de Carie, na franja norte da ágora
setentrional" (Gros 2002: 246).
Mesmo as construções que possuem uma planta com largura proporcionalmente
maior, com uma nave axial entre duas naves laterais, continuam próximas da concepção não
centralizada, característica dos pórticos helenísticos (como a basílica de Cremma, Pisidia, e a
de Aspendos, Pamphylie, na Ásia Menor). Em Smirna, a presença de criptopórticos e os dois
níveis das naves laterais assemelham a basílica às grandes basílicas ocidentais, mas a
ordenação planimétrica do conjunto, mesmo dominada por um pódio na extremidade da nave
central, pouco a distingue dos pórticos com três naves que margeiam a ágora a oeste e a
leste, de resto, uma continuidade direta da própria basílica.

Figura 52. A basílica de Smirna: plano e reconstituição parcial (por J. B. Ward-Perkins).

Gros fornece diversos outros exemplos (op. cit.: 245-8) de basílicas que se
assemelham a stoa ou pórticos.
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Basílicas das províncias ocidentais no início do Império
Nas províncias ocidentais nenhuma basílica parece ter sido erguida antes da época
augustana (mesmo em Ampúrias, na Tarraconense, ou em Glanum, na Transalpina, sítios de
ocupação romana mais antiga).
O esquema que prevalece nas versões mais antigas é o de uma planta retangular, com
proporções variáveis mas pelo menos duas vezes mais longa que larga, onde uma colunata interna
determina não mais uma nave central, mas um espaço também quadrangular (spatium medium) ao
redor do qual predomina um deambulatório; este assume freqüentemente, do lado do fórum, o
aspecto de um pórtico aberto, mas um muro com portal pode também fechar o edifício na fachada; a
largura desse deambulatório não ultrapassa nunca a metade da do espaço definido pelas colunas
internas. A parte central, mais alta, possui clerestórios, enquanto as naves laterais e suas voltas nos
lados menores do retângulo podem ser cobertas com varanda ou com alpendres. Em muitos casos,
a colunata da fachada apresenta o mesmo ritmo e o mesmo módulo que os pórticos que margeiam o
fórum (op. cit.: 248).

São exemplos desse tipo de basílica as de Sabratha (a primeira fase, do século I), a
de Glanum (segunda fase, início da época júlio-cláudia), de Ruscino, de Feurs (Forum
Segusiavorum), de Tarragona (figura 53), de Clunia e de Belo.

Figura 53. A basílica de Tarragona. Planta reconstituída e hipótese de reconstituição em elevação.

Além dessa versão mais comum, de planta alongada com proporção de 2:1, Gros
também acusa a presença de uma forma "transitória" de basílicas que demonstram um laço
ainda vivo com os pórticos (op. cit.: 248-9). Para ele, tais edifícios muitas vezes são
abusivamente chamados de basílicas, pois suas formas se assemelham mais a pórticos com
duas naves (porticus duplex). Exemplos típicos dessas "basílicas" aparecem nos fóruns de
Conimbriga, em Portugal, Ampúrias e Valeria, na Espanha, Glanum (primeira fase), na
França, e Nyon (colonia Julia Equestris) e Vidy (vicus Lousonna), na Suíça.
Geralmente ocupam um dos lados menores da praça e o mais comum era terem a
fachada voltada para o fórum formada por uma colunata "com ritmo mais denso do que a que
separava em duas naves de igual largura o espaço interno" (op. cit.: 249).
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Figura 54. Glanum: planta do conjunto do centro monumental e detalhe do fórum.

Figura 55. Reconstituição esquemática parcial da fachada da basílica e do pórtico do fórum de
Glanum: 1. partes existentes ou reconstituídas por simetria ou prolongamento; 2. partes
reconstituídas. A. corte transversal da basílica; B. planta parcial; C. corte transversal no pórtico
com vista da basílica.
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Este fenômeno, embora relativamente curto (menos de meio século), foi
razoavelmente difundido, até que o esquema canônico passa a dominar, acompanhado, na
maioria dos casos, por uma modificação sensível da ordenação do fórum e de seus anexos
administrativos. A basílica passa a ser organicamente ligada à praça da qual ela constitui o
prolongamento coberto.
O sítio de Glanum é um exemplo disso: havia um primeiro fórum, relativamente
modesto, com três pórticos (daí a "basílica" com duas naves) margeando um pátio quadrado
aberto no lado sul (anos 30-20 a.C.); em um segundo momento, no fim do período augustano
ou no início da época júlio-cláudia, um segundo fórum, mais amplo, com uma basílica com
peristilo interno e deambulatório periférico, foi construído no lugar do precedente, do qual
conservou algumas estruturas.
E há um terceiro caso no qual, desde o início, a forma basilical completa foi adotada,
como o fórum de Feurs, do primeiro quarto do século I d.C.
Para Gros (op. cit.: 250) essa diversidade não corresponde a situações jurídicas e
históricas diferentes, mas demonstra "a medida da flexibilidade das telas ou da variedade dos
modelos de que dispunham os edis nas comunidades urbanas ocidentais". Havia uma
margem de liberdade e de espaço de manobra que permitia adaptar os modelos em função
de seus recursos, tradições e necessidades. Mas é claro, porém, que uma regularização
interveio rapidamente: "a partir da metade do século I d.C., a basílica com deambulatório
periférico, com seus anexos – a cúria em êxedra, quadrangular ou absidal no eixo
transversal, e, às vezes, o tribunal ou o aedes Augusti – impôs-se para todas as localidades,
em relação com a ordenação do 'fórum tripartido'".

Posteridade da Basílica Ulpia nas províncias ocidentais
Houve a reprodução do esquema planimétrico da Basílica Ulpia em diversos
contextos, mas é preciso cautela quando encontramos esses modelos nas províncias.
Embora, por sua imponência e importância, realmente tenha sido copiada alhures, muitas
cronologias realizadas recentemente demonstram a existência de basílicas do tipo "ulpiano"
anteriores à de Trajano. Então, embora várias basílicas com duas êxedras (ou absides)
sejam do século II d.C., nas palavras de Pierre Gros (op. cit.: 255), "as coisas não são tão
simples e o dogma da basilica Ulpia como fundadora de uma nova linha deve ser aceita com
restrições".
A basílica de Nyon (colonia Julia Equestris), por exemplo, na Germânia Superior
(antes Gália Belga), após uma datação estratigráfica, demonstrou ser da época de Nero; a de
Martigny (Octodurus) é de época cláudia; e a do primeiro fórum de Kempten (Cambodunum),
na Rétia, dos anos 80 d.C.
Inclusive, Gros divide as basílicas com êxedras laterais em dois tipos: as em que os
elementos semicirculares realmente funcionam, por suas proporções, como elementos que
dilatam o espaço no seu eixo longitudinal; e as com modestas êxedras laterais (como em
Martigny), que não orientam de forma imperiosa o eixo longitudinal.
Do primeiro tipo são especialmente encontradas na África, mais particularmente do
período severiano: Bulla Regia, Aquiléia (figura 56), Sabratha, Volubilis e Lepcis Magna
(figuras 57 e 58); especialmente esta última, que teria servido de modelo para as outras,
embora apresente duas grandes diferenças: o muro ortogonal externo que enquadra as
absides e a inexistência das colunas da corda na frente das absides (op. cit.: 257).
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Figura 56. A basílica do fórum de Aquiléia.

Figura 57. Planta da basílica de Lepcis Magna.

Figura 58. Corte reconstituído da basílica de Lepcis Magna com vista para a abside noroeste.
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Esse tipo de planta "ulpiana", que privilegia uma simetria perpendicular à linha de
aproximação do edifício (diferente do que acontecia com os modelos como o da basílica de
Fano), "torna difícil a hierarquia dos espaços inerentes às funções judiciárias e
administrativas da basílica do fórum". Não é incomum encontrar, então, nas basílicas
provinciais, uma terceira êxedra (ou abside) anexa na parede posterior, em frente à entrada,
no eixo transversal, geralmente a cúria, restituindo "um vetor único e rigorosamente
orientado". São exemplos desse tipo a basílica de Alésia e ainda a de Augst. No caso de
Augst, inclusive, foram posteriormente eliminadas as absides laterais e retornou-se ao plano
das basílicas mais antigas (op. cit: 258).
Balty e Gros vêem a basílica de Augst como "uma das realizações mais significativas
do urbanismo romano no Ocidente" (Gros, ibidem; Balty 1991: 271 ss.) e que apresenta um
exemplo da evolução do plano basilical. Sua primeira versão, de época trajana ou,
provavelmente, adriana, segundo Balty, é manifestadamente imitação da Basílica Ulpia;
pouco depois, sofre uma reformulação, as êxedras laterais são suprimidas e retorna-se a um
modelo ostensivamente anterior, com a diferença do acréscimo da cúria, em forma de torre,
no eixo transversal (conjunto datado dos anos em torno de 145 d.C.). A fase seguinte viu
especialmente a ampliação vertical do conjunto (as sucessivas basílicas de Augst serão
estudadas no catálogo).
Augst demonstra que não havia, então, uma "evolução linear", um "progresso formal"
das basílicas romanas. Em várias construções provinciais do século II d.C., manteve-se o
esquema "republicano", do fórum de Fano: quadrangular, com deambulatório periférico e
tribunal em um dos eixos do edifício, na forma de um anexo exterior ou integrado à própria
nave da basílica.

6. Algumas outras questões sobre as basílicas
Foram apresentados, até aqui, os diferentes modelos das basílicas romanas, levandose em consideração aspectos literários, cronológicos, funcionais e regionais. Mas algumas
questões não foram ainda consideradas, o que será tratado a seguir.

Decoração interna das basílicas
Para Welch (2003: 30-32), a decoração das basílicas sobreviventes está relacionada
à origem delas, o Atrium regium e seu papel na recepção de comitivas estrangeiras.
Pouquíssimos dos frisos pictóricos que decoravam os interiores no andar superior da nave
estão preservados e muitos são posteriores ao período republicano. Mas a maioria dos que
sobreviveram incluem cenas de uma história lendária da cidade: o friso da Basílica Emília do
século I a.C.; o da basílica de Óstia, do primeiro ou segundo século d.C.; e o friso da basílica
de Afrodísia, provavelmente do final do século I - início do II d.C. Os pouquíssimos outros
fragmentos sobreviventes, afirma Welch, representam assuntos mais genéricos.176
E por que a basílica teria sido considerada um tipo de construção adequada para
mostrar a história da cidade? Uma razão pode ser porque cenas dos mitos fundadores da
cidade também decoravam as stoas de Atenas, sempre um modelo artístico autorizado por
Roma, afirma Welch. Mas parte da explicação é que
durante o período republicano, frisos com tal tema nas basílicas do Fórum Romano poderiam ter
proporcionado uma contraparte cívica para os frisos que decoravam as salas de recepção (tablina)
de casas-atrium vizinhas, que poderiam incluir representações da história familiar, temas militares ou

176. A bibliografia para o estudo dos frisos que fornece Welch é a seguinte: M. Cavalieri, Athenaeum 78 (2000)
465-76; friso da Basílica Emília: G. Carettoni, "Il fregio figurato della Basilica Emilia", RivIstArch 10 (1961) 5-78;
o de Óstia, G. Becatti, "Un rilievo con le oche capitoline e la basilica di Ostia", BullCom 71 (1943-45) 31-46; para
Afrodísia, B. H. Yildirim, The Ninos reliefs from the Roman civil basilica of the South Agora at Aphrodisias in
Caria (PhD. Diss., New York Univ. 2000).

170

cenas de campanhas romanas específicas nas quais o dono ou membros de sua família podem ter
tomado parte, como é sugerido por descobertas na colônia de Fregellae. Que tais frisos nas casas
da elite romana eram concebidos não apenas para impressionar pares e clientes, mas provávelmente também eram vistos por embaixadores gregos, é sugerido pela evidência de que enviados
gregos em Roma eram recebidos nos átrios das casas da elite romana. (...) Diferentemente dos
frisos vistos em contextos privados, os frisos de basílicas que representavam cenas de uma história
inicial da cidade poderiam ter sido apropriados porque constituíam um assunto comunal pertinente à
res publica como um todo. Eu sugiro, além disso, que os frisos com cenas da história inicial de Roma
exibidos no interior das basílicas foram originalmente concebidos para impressionar e "educar"
dignitários estrangeiros quando visitavam Roma em suas missões diplomáticas. Que os romanos
desejassem impressionar os gregos com suas próprias lendas está indicado pela detalhada
enumeração de Políbio (VI, 55, 1-4) para a sua audiência grega da história de Horácio Codes na
ponte e seu comentário de que "muitas dessas histórias sobre muitos homens são narradas na
história romana". Também noto a possibilidade de que o Atrium regium tivesse um tal friso "histórico"
(talvez de terracota pintada) comparável ao de sua eventual sucessora, a Basílica Emília, e que
frisos representando cenas de uma história da cidade eram freqüentemente usados em outras
basílicas (op. cit.: 31).

Basílica de Maxêncio ou Nova
John Carter (1995) faz uma pequena retrospectiva das basílicas ao longo da história
de Roma, na própria Vrbs e em várias colônias. Vimos anteriormente que considera a basílica
como "um veículo principal da originalidade e desenvolvimento romano em arquitetura" (p.
32), e procura completar o que escreveu Vitrúvio através do estudo dos remanescentes de
basílicas, do Período Republicano até Roma Imperial. Para ele:
O mais importante processo único no desenvolvimento da arquitetura romana é a gradual
adoção do concreto como um material de construção [já na Roma Republicana]. Foi isso, com sua
grande força e versatilidade, que tornou possível os enormes interiores abobadados das termas
imperiais e os domos e curvas de estruturas menores (...) (op. cit.: 36-7).

A arquitetura romana tornou-se extremamente versátil e cada vez mais grandiosa. E
as basílicas – assim como as termas – são exemplos do bom uso dessas duas qualidades,
cujo ápice foi a Basílica de Maxêncio (Basílica Nova), em Roma, de 307 d.C., apesar de esta
ser uma exceção do modelo tradicional.
Mesmo em seu estado de ruínas, a basílica não deixa de impressionar o visitante moderno
com sua demonstração das capacidades do concreto romano. A arquitetura abandonou a forma
basilical tradicional, e adotou a dos frigidaria das grandes termas imperiais. (...) O princípio é
exatamente o de uma catedral gótica. (...) o tamanho original do edifício era de 100 x 65 m dos quais
a nave central, de 35 m de altura, ocupava 80 x 25 m. (...) (op. cit: 58).

A versatilidade do concreto também permitia a construção das êxedras e absides com
teto abobadado, que se tornaram tão comuns na arquitetura romana.

Figura 59. Basílica de Maxêncio, planta e perspectiva reconstituída.
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Significado das absides e êxedras
Balty, na sua obra Curia Ordinis (1991), comenta que a cúria era constituída como um
templum: o lugar da Assembléia do Senado era sacralizado e, somente depois, surgiu o seu
templum específico, a cúria, que só podia ser substituída por outro templo.
A literatura, a epigrafia e, para alguns, a arqueologia informam sobre vários locais
diferentes onde se reunia o Senado (como o Templo de Júpiter, no Capitólio, no Templo de
Apolo, dos Cástores etc.). Isto não acontecia apenas em Roma, mas também nas províncias
italianas e em algumas cidades africanas (Lepcis Magna). Não é por acaso, então, que as
cúrias possuíssem semelhança arquitetônica com templos (com pronau, pódios e escadas,
hexastilos, com colunas in antis e até pilastras em toda a volta) e pudessem receber
denominações como aedes siue curia ou templum ordinis. "O exemplo máximo é a curia Iulia
augustana" (Balty 1991: 612). Há vários casos de cúrias que foram, inicialmente, identificadas
como templos e vice-versa.177
Por isso, para Balty, as salas anexas das basílicas provinciais, as êxedras e absides,
com seus tribunalia, tinham a função (histórica arquitetônica) de sacellae para divindades. "[A
abside] é, na verdade, apenas uma ampliação arquitetônica do nicho, de destinação análoga
(…). Nicho e abside abrigam e enquadram uma estátua: estátua de culto, estátua imperial"
(ver Balty 1991: 604-7). O que, para Balty, pode diferenciar um templo de uma cúria é a
presença, nos templos, de pronau e pódio baixo ocupando toda a parede de fundo da
construção (op. cit.: 205-6 e 609).
As cúrias anexadas às basílicas, como em Fano e em inúmeras basílicas gaulesas,
funcionam como êxedras – e, portanto, sacellae – das basílicas, até mesmo reforçando seu
caráter sagrado. E Balty aventa a possibilidade, inclusive, de algumas dessas salas
funcionarem também como verdadeiros templos de culto imperial e de Roma. Este culto e a
administração do Estado estavam, como se sabe, intimamente ligados (op. cit.: 611-2).

Basilica Argentaria, no Forum Iulium
Para Balty (1991: 290-1), o Forum Iulium possuía uma basílica, que seria a que teria
precedido a basilica Argentaria (da época de Domiciano ou de Trajano), uma construção do
mesmo tipo desde a época de César.
Coarelli (2003: 127) diz que tal edifício se localizava aproximadamente ao lado do
Templo de Vênus Generatrix: "No fundo da colunata ao lado do Templo de Vênus, duas
escadas davam acesso a um edifício de tijolos, identificado correntemente com a Basilica
Argentaria, da qual se tem notícia em idade constantiniana. Este edifício foi acrescentado,
certamente, na restauração de Trajano: o Fórum primitivo, de fato, acabava aproximadamente na altura dos dois nichos semicirculares desalinhados, dos quais ainda restam
traços, e que se apoiavam, de um lado, nas tabernas e, do outro, no templo". Coarelli nada
fala sobre uma basílica anterior à Argentaria (Balty usa a edição do Guida Archeologica de
Coarelli de 1974); o que atesta é a existência de grafites que fazem supor que alguns setores
do fórum eram usados para ensino, apenas isso.
L. Richardson Jr. também nada escreve sobre uma basílica anterior à Argentaria. Pelo
contrário, diz que é tida como uma sala arcada em forma de L construída por Domiciano e
Trajano para unir o pórtico ocidental do Fórum Júlio ao Fórum de Trajano, o único prédio
importante ainda não identificado nos arredores (1992: 50-1).

177. Ver Balty 1991: 608-9.
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Fóruns fechados e o Fórum Flaviano de Conimbriga
Como vimos, no final da República, os fóruns sofreram uma alteração – ou evolução –
no seu esquema, oriunda da transformação política que deu início ao Principado. Surge a
noção de fórum como um recinto fechado, onde se destaca o templo ao culto imperial
dominando os outros locais destinados à administração provincial ou municipal: no Fórum
Romano, a área do Comitium foi eliminada e a Cúria passa a integrar o Forum Iulium, este se
tornando o exemplo de fórum construído para glorificar o poder pessoal e o novo sistema
estatal.
Mas, para Balty, a origem desse esquema fechado de fórum está no Oriente
helenístico, especificamente nos kaisareia de Alexandria e de Antioquia, onde se agrupavam,
na homenagem ao Imperador divinizado e à obra de Roma, ao redor de um templo ao culto
imperial nascente e em um recinto fechado único, os locais destinados à administração
provincial ou municipal (Balty 1991: 602; 281-285 e 286-292). E o Forum Iulium seria o
primeiro no Ocidente de toda uma série de conjuntos arquitetônicos fechados que são, na
verdade, pórticos monumentais ligados ao culto imperial.
É desses anos finais da República e do reino de Augusto que datam os mais antigos
exemplos de fórum municipais fechados; alguns exemplos já possuindo um templo ao culto imperial
(op. cit.: 603).

Nas províncias adotou-se, então, este tipo novo de praça pública "símbolo de
romanidade na própria ligação de seus componentes políticos, administrativos e religiosos"
(ibidem). É o plano encontrado na Gália (e nas províncias danubianas e na Inglaterra) nos
séculos I e II d.C. (op. cit.: 256-279 e 326-357).
Mas a "evolução" dos fóruns não parou aí. Um exemplo emblemático é o Fórum de
Conimbriga.
Em agradecimento à sua promoção a município pelo imperador Flávio Vespasiano
(que, durante sua censura, concedera às Hispânias o direito latino menor), o antigo fórum
republicano de Conimbriga – com suas funções religiosa, jurídico-administrativas e
econômicas – foi substituído por um fórum de tipo imperial, "voltado para a exaltação da
majestade imperial e o triunfo do culto imperial" (Alarcão et alii 1994: 41). No caso de
Conimbriga, isto significou a construção de um recinto novo totalmente fechado, como um
único temenos, com uma entrada monumental e com o templo do culto imperial em um nível
mais elevado, ocupando todo o lado norte da praça.
Esse centro monumental flaviano representa não apenas a "revolução jurídica que
transforma o simples oppidum céltico-romano num município", mas uma "revolução
arquitetônica que faz desaparecer nível e monumentos precedentes: basílica e cúria, lojas,
templo de culto imperial e o velho bairro (indígena) da Idade do Ferro sob uma camada
uniforme de entulho; só a praça do fórum, espaço cívico por excelência, se mantém: ela
permanece como repositório das glórias municipais" (op. cit.: 29-30). O novo templo de culto
imperial assume dimensões imponentes. A praça augustana tornou-se um temenos
suplementar do templo, o sagrado invadindo tudo (op. cit.: 31). A revolução flaviana não
apenas alargou o setor monumental augustano como também mudou sua natureza: "o fórum
de tipo tardo-republicano é abandonado, assim como a sua tríplice função, em proveito de um
fórum 'imperial', onde só a majestade do soberano triunfa. Por uma única entrada, colocada
no eixo da cella do templo e, por isso, face à estátua do culto, abre para um mundo fechado
onde só a divindade imperial e os devotos estão presentes. Os circuitos de circulação estão
organizados para facilitar as procissões de modo que, nesta praça fechada, as trocas entre a
terra e o céu se tornem fáceis. Mesmo se o temenos sobrelevado se mantém [como o]
domínio privilegiado do deus, a praça do fórum propriamente dito e os pórticos que o
envolvem são sacralizados pela própria posição do templo. Assim, Conimbriga, município
flaviano, acolhe um esquema inventado por Pompeu e os seus arquitectos, e adoptados por
César e os imperadores nos seus foros imperiais. A cidade lusitana confronta-se com outras
cidades provinciais, Arles, Augst, Saint-Bertrand-de-Comminges, mas (…) nenhuma outra
oferece uma transformação tão radical e um plano tão puro" (op. cit.: 41-2).
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Figura 60. Conimbriga, axiometria do setor monumental flaviano.

7. Funções das basílicas
Durante o exposto até aqui, já foi possível perceber que os usos das basílicas
alteraram-se ao longo do tempo, conforme se alterava a situação sócio-política de Roma.
Apesar de o enfoque da presente dissertação ser a partir do Principado, uma breve
explanação sobre as utilizações das basílicas no período republicano auxilia o entendimento
de seus usos posteriores.
O Atrium regium, se o entendemos como a primeira basílica de Roma, era o espaço
para a recepção e acomodação das embaixadas estrangeiras, um espaço diplomático. Mas
também comercial, onde estrangeiros e romanos se encontravam para tratar de negócios em
um ambiente menos formal que a Cúria, porém bem mais suntuoso e impressionante. Mas
essa utilização do Atrium regium não se dava todos os dias do ano. Na ausência de
estrangeiros, provavelmente servia como local abrigado para o encontro de romanos
importantes, negociantes ou não (Welch 2003).
Durante a República, a função principal das basílicas era comercial e não judicial, pois
as evidências textuais e o estudo das mais antigas basílicas preservadas não demonstram a
existência de tribunais. Para Welch, durante o período médio-republicano, o edifício parece
ter funcionado simplesmente como uma extensão coberta do Fórum, onde se conduziam os
negócios. O fato de ser separada do Fórum freqüentemente apenas por uma colunata
corrobora tal utilização.
Além disso, em Roma, antes do período de Augusto, os julgamentos eram geralmente
realizados a céu aberto, no Comitium, antes das Comitia Tribuna. Em 78 a.C., contudo,
informa Welch, a Basílica Pórcia foi aparentemente usada para abrigar os escritórios dos
tribunos da plebe (Plutarco, Cato Min. 5, 1-2), sugerindo que a basílica pode ter começado a
adquirir uma ocasional função judicial no final do período republicano.
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No início dos tempos imperiais, as basílicas começaram a ter uma clara função
judicial, e este foi um importante fator no seu desenvolvimento em estruturas mais
formalizadas, com um tribunal em um dos lados mais estreitos, segundo Ward-Perkins.178
Vitrúvio, escrevendo durante o principado, diz, mais de uma vez, que as basílicas
eram utilizadas pelos negociantes, litigantes e magistrados. Uma função dupla, então, civil e
estatal: negócios (lojas, escritórios?) e administração da justiça.
Para Pierre Gros, a basílica brigava atividades diversas, o que impedia que sua
ordenação interna ficasse presa a imperativos precisos. "O único elemento que responde a
exigências restritivas de monumentalidade, de dominação e de isolamento é o tribunal, pódio
mais ou menos elevado com relação ao espaço circundante sobre o qual se sentavam, em
Roma, os juízes dos tribunais, e nas demais cidades, representantes do poder municipal ou
colonial – excepcionalmente provincial – nas instâncias judiciárias, financeiras ou
administrativas" (Gros 2002: 235). Mas o tribunal não era um componente obrigatório da
basílica, e há diversas variações arquitetônicas.
Os seus usuários mais freqüentes, além dos banqueiros (no caso, cambistas) e de
alguns outros negociantes autorizados, sob certas condições, a colocar suas bancas ou
cestos nesse espaço coberto, eram transeuntes, pessoas a procura de testemunhas para um
processo, as que buscavam um lugar abrigado do sol ou das intempéries para realizar algum
negócio privado, os que apenas buscavam alguma boa oportunidade, desocupados etc. "Esta
polivalência funcional dá a medida ao mesmo tempo da importância da construção e do
caráter fugidio de sua definição estrutural" (ibidem).
Portanto, as basílicas eram essencialmente uma extensão dos seus fóruns;
inicialmente sendo um anexo deles (loca adiuncta foris), posteriormente, quando passam a
ser fechadas, adquirem uma maior autonomia estrutural, um edifício autônomo (opus
publicum). "A basílica [a partir de Augusto] passa a separar espacialmente os espaços
jurídicos, políticos e administrativos dos mercantis, estabelecendo uma especialização e uma
hierarquização dos espaços" (Cavalieri 2002: 34). Mas ainda eram, e sempre foram, os
espaços abrigados, enquanto os fóruns eram os espaços ao ar livre, onde se davam os
encontros, debates, negócios e todos os tipos de manifestações públicas e privadas. Não é
casual a afirmação de Vitrúvio (V, 1, 4) de que "é necessário que os locais onde se situam as
basílicas sejam estabelecidos anexos aos foros, em suas partes mais quentes, para que,
durante o inverno, os negociantes possam reunir-se neles livres dos rigores das intempéries
(...)".
A constatação da presença cada vez mais relevante de tribunalia nas basílicas, que
vão assumindo planimetricamente posições axiais com relação à entrada principal, ou
simétricas respeito à sua extensão longitudinal, indica com segurança uma mudança no seu
uso ao longo do tempo, privilegiando o papel das basílicas como ambientes judiciários.
A transformação funcional sofre uma aceleração sobretudo a partir da idade augustana,
quando a estrutura basilical começa a dotar-se de esculturas representando o princeps e os
membros da sua família. Pode-se considerar que, em um primeiro momento, cronologicamente
localizado sob o reinado de Augusto e as primeiras fases do de Tibério, a colocação nas basílicas de
estátuas ao imperador não fosse outro que um gesto de deferência para com o primeiro cidadão do
Império que, com a sua auctoritas e com a mediação de seu genius derivados da presença de um
retrato seu, assegurasse durante os processos a lisura da aplicação do ius. Nesse sentido, é
indicativo o testemunho de Vitrúvio (V, 1, 6-10), no qual afirma que no interior do tribunal da basílica
fenestrina estava colocado uma estátua de Augusto que, com o seu numen, garantia a
imparcialidade do veredicto e, portanto, a correção dos juízes (Cavalieri 2002: 35).

Somente sob Cláudio, porém, é que a basílica torna-se um dos locais do fórum de
celebração imperial, um edifício de representação, de expressão do poder econômico e de
lealdade das comunidades ao poder central. Seu papel judiciário-administrativo se mantém
mas, como local de representação do prestígio municipal, também mantém um constante e

178. Papers of the British School at Rome 53 (1954) 69-74. Citado por Welch, pág. 9.
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intenso uso como ambiente luxuoso de encontro e de negócios (uso que, na verdade, nunca
se perdeu).
As basílicas tinham, então, outra função, uma mais sutil e subjetiva, ideológica. Eram
também símbolo de notoriedade e instrumento de poder político, tanto local como imperial.
Durante a transformação do Estado que começou com César e foi completada em seus
aspectos essenciais na época da morte de Augusto, a arquitetura passou, ao menos com relação
aos grandes edifícios públicos, de ser um método de autopromoção para uma expressão e
instrumento de poder político. Na Roma de Augusto, o espectador era incessantemente confrontado
com estruturas que carregavam o nome ou estavam associados com os feitos ou a família do
imperador. Altares, templos, arcos, aquedutos, teatros, pórticos, termas, mercados, fóruns, mesmo a
própria casa do Senado, proclamavam a vasta escala da provisão que Augusto fez para o povo de
Roma. A aristocracia romana há muito promovia a si mesma através do comicionamento de edifícios
ou monumentos que tinham seus nomes, sendo esses pagos pelos aristocratas ou pelo Estado sob
suas iniciativas. As três basílicas mais antigas referidas acima [as basílicas Emília, Pórcia e
Semprônia] são um caso desses. Tão esplêndidas doações ao povo eram indicadoras da
capacidade da aristocracia como líderes e benfeitores da comunidade. Eles reivindicavam a gratidão,
e de onde apropriavam os votos, das pessoas comuns (John Carter 1995: 43).

E o uso do concreto possibilitou a construção de edifícios cada vez maiores e mais
impressionantes, reforçando cada vez mais esses símbolos de notoriedade e de poder
político (e econômico).
A citação de Carter refere-se a Roma, mas o mesmo é válido para as cidades
provinciais. A arquitetura romana introduzida nos centros cívicos das cidades provinciais
promovia a cidade e a sua elite dirigente, "expressão e instrumento do poder político".
Nas províncias, a grandiosidade e imponência dos edifícios públicos romanos, bem
como a riqueza de sua decoração, deixavam explícitos a força e o poderio de Roma. O
complexo templo-fórum-basílica era um ingrediente básico da romanização, representava a
presença concreta de Roma nas regiões dominadas, e deviam fazer jus a ela. Funcionavam
como instrumentos de intimidação e dominação. Mas também era uma forma de a
comunidade local, particularmente a elite romanizada, expressar sua lealdade ao Império e
ao imperador. Quando um nobre local financiava uma obra pública – um arco, um teatro, uma
basílica etc. – estava comunicando duas coisas: sua associação com o poder central romano
e sua importância dentro da comunidade local.
A presença de um fórum – com basílica, cúria e templo – também indicava o status
jurídico da comunidade. Somente cidades que possuíssem o direito outorgado por Roma de
se reunirem em uma assembléia e, portanto, serem cidadãos romanos, podiam possuir os
edifícios que simbolizavam e estruturavam uma cidade romana.
Paul Zanker (2000: 36-7) resume as funções ideológicas das basílicas romanas,
especialmente no Principado, definindo-as como "uma perfeita corporificação das
necessidades práticas e ideológicas da sociedade romana".
O emprego da basílica como local de exaltação do poder imperial – especialmente do
imperador e sua família – encontra seu ponto alto na Basílica Nova (ou de Maxêncio ou,
ainda, de Constantino), do início do século IV d.C. A estátua do princeps não mais aparece
como "garantia" da boa aplicação da justiça, mas como imagem celebrativa da maiestas
imperial, de sua natureza divina, sinal da transformação das funções civis do edifício em
Roma. Nas províncias, porém, esse processo não é evidente em todos os lugares, porque
havia estruturas dedicadas especialmente ao culto imperial. Segundo Cavalieri, desde época
júlio-cláudia, "onde há espaço e recursos, assistimos a uma diferenciação da estrutura de
culto da família imperial, que é chamado de Augusteum (…), da basílica em si". Porém, tal
distinção de papel não se verifica em vários casos, e então "a presença de um aedes Augusti
ou de uma escultura imperial parece assegurar a toda a estrutura basilical a dignidade de
Augusteum, no qual toda a família imperial era venerada" (2002: 36).
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Em um último ponto é interessante destacar a visão de Cavalieri. Para este autor, em
Roma, com exceção da Basílica Nova, as demais basílicas não sofreram uma sobreposição
de papéis, mantendo como função principal a civil, "e isto é demonstrado pelo fato de a
liturgia cristã como sede da celebração eucarística vir a adotar exatamente a estrutura
basilical: é provável que uma tal escolha não tivesse acontecido se o imaginário coletivo
tivesse associado a basílica ao principal lugar de culto pagão, o templo (op. cit.: 36-7).
Mas, a meu ver, a escolha da basílica como local de culto cristão pode ter acontecido
não porque não estava relacionada ao culto pagão, mas exatamente por estar ligada ao culto
imperial. Afinal, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império, diretamente ligada ao
imperador e à sua família e aproveitando-se de todo o seu aparato e máquina administrativa.
Então, mais que uma escolha por exclusão de função, pode muito bem ter acontecido uma
escolha por associação de função.

8. Tentativas de classificação das basílicas
A classificação tipológica das basílicas é a questão em que os autores estudados
mais encontram dificuldades. Na verdade, acredito que uma classificação "fechada" e
definitiva é impossível. A diversidade de tipos e suas respectivas variações, assim como a
falta de uma delimitação cronológica e geográfica no uso dos diferentes "tipos", torna a
tarefa, no mínimo, deficiente.
Ao longo do capítulo tentou-se fazer uma classificação que torna possível trabalhar
com as basílicas sem criar limites intransponíveis. Desse modo, com base na divisão
proposta por Gros, no L'architecture romaine I, os itens do capítulo seguiram uma ordem
classificatória, até onde é possível fazer: as basílicas segundo Vitrúvio; as basílicas de Roma,
as basílicas italianas do século II a.C., consideradas as mais antigas; e as basílicas de época
imperial, o que inclui as basílicas gaulesas. Foi demonstrado como os exemplos são múltiplos
e apresentam várias diferenças entre si, como o fator regional interfere na tipologia, assim
como o cronológico, mas, ao mesmo tempo, continua sendo uma estrutura "coesa",
reconhecível em qualquer lugar como tipicamente romana.
Qualquer divisão tipológica, então, não pode ser fechada e atende basicamente às
necessidades de cada pesquisador (e, talvez, apenas às dele). Com isso em mente, a seguir
serão apresentadas algumas outras propostas de classificação (ou evolução, como alguns
autores a chamam) das basílicas.
Para Jean-Charles Balty – que estuda as cúrias, não as basílicas, mas dedica grande
parte da sua obra às cúrias anexas às basílicas – o estudo dos fóruns romanos e de seus
edifícios individuais demonstra a existência de um panorama extremamente variado, com
diversas associações e adaptações, mas que respondem a um mesmo esquema políticoadministrativo que abrange todo o Império. A política urbanística romana pode ser vista como
duas faces da mesma moeda: de um lado, os modelos "estereótipos" da basílica (e não só
dela) que se espalham pelo Império; e do outro, as adaptações e variações regionais,
individuais, encontradas em cada fórum das colônias e municípios (e vici) vistas como uma
"flexibilidade de adaptações [desse modelo romano] às situações particulares" (J.-B. WardPerkins, citado por Balty 1991: 601). Apesar dessa variedade, Balty reforça que os esquemas
são sempre impostos pelo poder central, dentro de limites topográficos naturalmente
aceitáveis. "É o que mostra, me parece, nestes últimos anos, a multiplicação dos exemplos
dessas basílicas e fóruns augustanos dos quais quase não se tinha idéia até agora. Os
manuais, mais freqüentemente, trabalham sobre um número muito pequeno de casos, que
adulteram as perspectivas – ousar-se-ia dizer as estatísticas? Um melhor conhecimento das
instituições municipais não deve ser negligenciado, pois ajuda a recolocar mais
adequadamente estas cidades [províncias] em todo um contexto histórico e permite
compreender melhor os paralelismos, em um nível diferente do plano estritamente
arquitetônico" (op. cit.: 601, n.1).
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Para o autor, esse melhor conhecimento dos fóruns provinciais propiciou a elaboração
de um esquema evolutivo para os monumentos dos fóruns (op. cit.: 601-3). Se inicialmente os
diferentes edifícios se destacavam por seu isolamento uns dos outros, já na República
percebe-se a aproximação funcional de monumentos, como a união da cúria e do comício,
respondendo às mudanças político-sociais de Roma. A área do Comitium passa a integrar
diferentes monumentos; a Cúria e o local da Assembléia popular formam um conjunto
arquitetônico único, como vimos, e, associados a eles, o Tabularium, o aerarium municipal e
o secretarium (os escritórios dos edis e pretores). E isso não apenas em Roma, mas também
nas cidades latinas.
Associado a este Comitium, há também o Capitólio: em Roma, sobre o Monte
Capitolino, mas ligado ao Comitium (e ao fórum) pela via Sacra e por sua posição
visualmente dominante; nas colônias, pela presença do templo principal no lado oposto do
fórum. "Administração do Estado e religião oficial detêm assim, face a face, os pontos chaves
da praça pública e, desse modo, de todo o centro urbano" (op. cit.: 602). Nas cidades
provinciais, mesmo quando havia outros esquemas, mantinha-se o equilíbrio arquitetônico,
destacando-se sempre o templo e a cúria.
Balty realmente traça uma evolução cronológica, mas dos fóruns, não das cúrias e
muito menos das basílicas. O que consegue fazer é determinar várias classificações, cada
uma delas levando em conta diferentes critérios. A tendência de integrar a cúria e a basílica
em um monumento único, onde as salas mantinham suas próprias funções dentro de uma
estrutura arquitetônica nova, foi uma etapa suplementar do ponto de vista urbanístico, onde a
cúria aparece integrada na forma de uma abside ou êxedra. Há vários exemplos desse tipo
de edifício, como a basílica civil de Silchester, antiga Calleva Atrebatum e a de Alésia
(respectivamente, páginas 256-9 e 264-8). Mas Balty considera que tal plano canônico, que
apresenta variações locais, é o da Basílica Ulpia.
Evolução dos tipos de basílicas segundo Balty
Balty baseia-se nas formas das basílicas para estabelecer uma "linha evolutiva"
temporal.
1. Basílica republicana - forma retangular, que chama de "canônica". São as
basílicas do Fórum Romano (Júlia e Emília) do século I a.C.
2. Basílicas tardo-republicanas - apresentam vários tipos:
a) Basílica de tipo "fenestrino" ou "vitruviano" (baseado na basílica de Fano). Sua
planta é mais quadrada, possuindo um anexo central absidado, que funciona
como tribunal-aedes-curia ao mesmo tempo; é a basílica com a cúria/capela do
culto imperial integrados. São da segunda metade do século I a.C., início do
Império.
b) As basílicas do tipo "canônico", que conservam as proporções mais alongadas
dos edifícios republicanos, embora do período tardo-republicano e início do
Império. Balty dá o exemplo da basílica de Glanum.
c) Basílicas com planta bem mais alongada, algumas vezes com apenas uma
nave, com a cúria anexa e o tribunal no lado mais estreito. São principalmente
de época júlio-cláudia (como a basílica de Feurs).
3. Fechando um dos lados da praça porticada do fórum (Basílica Ulpia).
4. A união dos tipos 2 e 3, como a segunda basílica de Augst (alongada, com cúria na
parede posterior no eixo da entrada, e a basílica ocupando o lado mais estreito do fórum, de
frente para o templo).
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5. Basílica com a cúria prolongando um de seus lados menores, rompendo com o
princípio de perpendicularidade dos eixos cúria-basílica, que eram a maioria. A primeira a
apresentar tal mudança foi a basílica de Ruscino.
Não é uma classificação prática, pois exclui diversas basílicas e não leva em conta,
por exemplo, basílicas do tipo "ulpiano" que surgiram antes da Basílica do fórum de Trajano;
ou o retorno a formas mais antigas; nem a basílica de Pompéia que, apesar de ser do século
II a.C., é mais alongada e possui um tribunal na parede posterior, mais estreita. Inclusive,
quando cita a segunda fase da basílica de Augst como exemplo do tipo 4, parece não
considerar que a primeira fase desta mesma basílica encaixa-se mais no tipo 5. Então,
conforme os elementos que se analisam do fórum e da basílica, mais de uma classificação
pode ser feita, com as diferentes basílicas podendo pertencer a mais de uma categoria (ou a
nenhuma delas).
Quando são introduzidos novos elementos na classificação, outros novos grupos são
formados. Por exemplo, a separação entre fórum aberto e fórum fechado: em ambos os tipos
de fóruns podem ser encontradas basílicas do tipo "canônico", "vitruvianas", com apenas uma
nave ou com naves laterais.
Balty (op. cit.: 341) também verifica que se pode estabelecer uma divisão cronológica
considerando-se a posição do tribunal no interior da basílica: perpendicular ao eixo
longitudinal, no lado oposto à entrada (séculos II e I a.C.); no eixo principal, em um dos lados
menores (da época de Tibério e Cláudio).
Uma boa e útil classificação proposta por Balty, exatamente por não estabelecer
critérios rígidos, leva em conta os diversos elementos presentes no fórum e a relação
espacial entre eles: a cúria, a praça e a basílica. Há dois tipos principais e as que não se
enquandram em nenhum dos dois primeiros casos: a) cúria e basílica em um dos lados
menores da praça; b) cúria e basílica no lado mais comprido da praça; e c) basílicas
alteradas por modificação da planta ou isoladas.
Basílica no lado menor do fórum
Com exceção apenas de Sabratha e talvez Ruscino, todas as basílicas com cúria
anexa ocupavam o lado menor de um fórum retangular de proporções mais ou menos
alongadas, de frente para o templo principal da cidade, no eixo da praça (o modelo descrito
por Vitrúvio para Fano). Aparece especialmente nas províncias de colonização augustana ou
júlio-cláudia (novas ou remodeladas), relacionadas à romanização da Gália Cisalpina e da
Provincia, ou consecutivas às campanhas nos Pirineus, nos Alpes e na Ilíria, no início do
Império, e à integração e promoções jurídicas que decorreram delas.
No resto da Gália, na Germânia e nas ilhas Britânicas, foi sobretudo no século II, "com
o apogeu de uma verdadeira civilização urbana devida ao irrompimento das elites locais, que
ele se implantou, modificado já pela imitação do Fórum de Trajano que, desprovido de
templo, parece ter influenciado nesse sentido algumas das criações provinciais, como
Silchester ou Caerwent" (op. cit.: 365).
Basílica no lado mais longo da praça
Em outros lugares, aparentemente sem qualquer repartição territorial nem temporal, a
organização da praça não apresentava um esquema tão rígido. Para Balty, que estuda as
cúrias, o relaxamento do esquema aparece com a colocação da cúria desde em uma das
extremidades da basílica, tornando-a parte integrante do conjunto arquitetônico do edifício,
até a sua colocação totalmente separada, como no Fórum Romano (em que estão, inclusive,
Basílica Emília e Cúria Júlia, em eixos diferentes).
Todas essas basílicas ocupam, de preferência, o lado longo do fórum "e, sem dúvida,
o próprio alongamento dessa composição arquitetônica nova justifica a decisão urbanística
adotada" (op. cit.: 367). Exemplo desse tipo de fórum é o de Lousonna.
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Esses dois esquemas, que anteriormente se acreditava serem cronologicamente
sucessivos (com base nos dados disponíveis então), depois da descoberta dos fóruns de
Conimbriga e Ampúrias, e de uma datação mais precisa de outros edifícios, podem perfeitamente ser contemporâneos e terem se desenvolvido de modo quase concomitante, ou ainda
terem sido escolhidos concorrentemente na mesma época. "Não vejo, de fato, até aqui,
nenhum motivo particular que tenha impelido à adoção de um preferencialmente ao outro".
Balty nota, porém, que o primeiro tipo – como o de Fano, "mais original e significativo" – era o
preferido dos urbanistas de época augustana, e o segundo tipo, por mais antigo que fosse,
era preferido no século II d.C., "mas nunca veio a suplantar o outro, que tinha certamente a
vantagem de uma solução mais estruturada e equilibrada, seguindo o eixo de simetria dado
pelo templo. Disso surgiu o perfeito 'êxito' arquitetônico do Fórum de Augusto, onde todos os
elementos encontravam-se presentes de forma ideal de um lado a outro de espaço, em
comparação com os plano (…) em que somente o pórtico da praça unifica o espaço" (op. cit.:
401).
Para Balty, esse primeiro tipo arquitetônico, que possuía grande apelo ideológico, viu
uma posteridade arquitetônica mais diversificada, nos palácios e villae do Baixo Império (as
grandes salas de audiência absidais, a basílica "imperial" etc.); e, a partir daí, também nas
igrejas páleo-cristãs (op. cit.: 404-7).
Classificação de Marco Cavalieri
Marco Cavalieri fez o catálogo das basílicas galo-romanas (Auctoritas Aedificiorum,
2002) com o objetivo de "verificar, a partir da realidade dos vestígios arqueológicos, as
formas planimétricas, sintáticas e, onde é possível, estruturais dos edifícios [basílicas], na
tentativa de encontrar afinidades e diferenças nos projetos e em eventuais modelos, em um
arco cronológico que ocupa os primeiros três séculos do Império e em uma área geográfica
ampla mas definida, as Tres Galliae e a Narbonensis" (2002: 14). Trabalha com a evolução
das basílicas, mas entende o termo no sentido de "transformação".179
Propõe uma classificação baseada nas proporções das plantas, nos modelos de
basílicas de Roma e da Itália, nos séculos II e I a.C.:
a) Edifícios que apresentam uma proporção dimensional entre comprimento e largura
de cerca de 2:1 (como as de Praeneste, Ardea e Alba Fucens); e
b) Edifícios menos longilíneos, com proporção dimensional mais restrita, de 1,4:1
(Cosa e Lucus Feroniae).
Algumas dessas basílicas republicanas possuem uma êxedra elevada, que poderia já
ser considerada como um tribunal.
Para o período imperial, propõe uma nova classificação pois, a partir de Augusto,
surge uma divisão tipológica principalmente geográfica. Enquanto as basílicas do Fórum
Romano – Júlia e Emília – mantêm uma estrutura médio-republicana (e que possui uma
"influência oriental helenística", para Cavalieri), nos municípios centro-sul italianos aparece
uma planificação de praças e basílicas projetadas segundo modelos e diretrizes que derivam
"da metamorfose do antigo atrium itálico" (2002: 21). Exemplos deste tipo "extra-urbe", ou
"derivados da tradição itálica", são os fóruns de Rasellae, Fanum, Saepinum etc. Como o
esquema arquitetônico de tais basílicas assemelha-se ao de Fano (elaborado por Vitrúvio),
pode ser designado de "vitruviano" ou "fenestrino". "Se trata de uma estrutura com uma
relação dimensional ligeiramente mais ampla com relação aos modelos médio-republicanos:
1,6:1" (op. cit.).180

179. "(…) recusando um significado puramente mecanicista que se exprime em uma parábola que do simples
transporta necessariamente ao complexo, do indeterminado ao determinado" (p. 16).
180. A basílica de Cosa tem proporção de 1,4:1. Cavalieri é quem define essas relações entre largura e
comprimento, mas, na nota 18, página 28, afirma que "o único exemplo entre aqueles mencionados de idade
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Outra característica das basílicas de idade augustana é que são edifícios mais largos
que profundos, como a de Fano, fechados por muros perimetrais e possuem um tribunal, isto
é, um pódio para os magistrados (e que também forma um aedes), em eixo com a entrada ou
no eixo longitudinal, e com a divisão interna formando naves concêntricas.
As duas basílicas de Roma, no mesmo período, representam um outro tipo: são
abertas (ou com apenas uma parede posterior), possuem tabernas ligadas a elas, divididas
em mais naves laterais latitudinais, sendo a central mais ampla, e, especialmente, não
possuem tribunalia nem aedes.
Cavalieri explica essa diferença entre as basílicas da Vrbs e as dos municípios itálicos
dizendo que, nestes, o uso de um modelo de basílica mais tradicional evidencia uma busca
por uma raiz tradicional itálica, de restauração dos valores e das virtudes do mos maiorum,
preconizada pelo princeps, a volta aos valores republicanos (como bem demonstrou Zanker,
no Poder das Imagens). Enquanto isso, Roma, capital do Império nascente, escolhe a
monumentalidade e o luxo para demonstrar ser a capital do Império.
Então, pode-se perceber uma transformação estrutural do edifício basilical ligada a
uma diversificação que é geográfica e ideológica ao mesmo tempo. E também que há
modelos "canônicos" (como Preneste) convivendo temporalmente com modelos "únicos",
como Pompéia.
A seguir, Cavalieri fala sobre as basílicas descritas por Vitrúvio, das basílicas da Itália
setentrional, do surgimento do fórum tripartido e das basílicas desses fóruns, dos tribunalia,
dos fóruns de idade flávia e também da Basílica Nova. Não difere do que já foi abordado
acima. Cavalieri (op. cit.: 43-61) apresenta um bom resumo e análise das principais basílicas
e de sua "evolução" nos fóruns da Itália setentrional, com ampla bibliografia. Demonstra que
o problema da basílica e, mais geralmente, dos fóruns, ainda apresenta dificuldades na sua
compreensão, especialmente se se busca uma análise evolutiva. A basílica possui uma
"gênese compósita", apresentando, no início, duas tipologias diferentes: a que surge em
Roma no século II a.C. (mais alongada e monumental) e outra "canônica", a vitruviana, como
descrita para Fano, a de Cosa e a Basílica Pórcia (com dimensões mais restritas).
Os dois modelos parecem conviver por dois séculos, mas se percebe uma preferência
geográfica. Também existe um fator cronológico, com uma mudança especialmente funcional
relacionada diretamente à realidade política e cultural do Império.

9. Basílicas na Gália romana
Na Gália, durante o Alto Império, os fóruns seguiam, em geral, o esquema tripartido
axial de templo-praça porticada-basílica. Sob os pórticos que cercavam (ou ladeavam) a area
forensis existiam tabernas, que podiam abrigar scholae (escolas dos gramáticos), ateliês e
oficinas, cambistas ou o balcão de um lojista. A basílica era um grande prédio retangular que
abrigava a sala do tribunal, bolsa de comércio e mercadorias, local de encontro para tratar de
negócios e debater as questões judiciais. Muitas vezes, a cúria das ordens municipais ficava
numa sala anexa à basílica. Era esse o plano encontrado em Forum Segusiarum (Feurs, no
Loire), cuja construção se iniciou no reinado de Tibério (14-37 d.C.), Lugdunum Convenarum
(Saint-Bertrand-de-Comminges, no Alto Garonne), Bagacum (Bavay, na Gália Belga),
Augusta Treverorum (Trier, na Alemanha), Samarobriva (Amiens, no Somme), e Colonia Julia
Equestris (Nyon), Lousanna (Lausanne) e Augusta Raurica (Augst) na Suíça… Na praça
central de todos esses conjuntos arquitetônicos monumentais havia estátuas de imperadores
e de notáveis locais.
Mas também havia outros planos de fóruns na Gália romana. No fórum de Vesunna
(Périgueux, na Dordonha), por exemplo, a basílica ocupa uma posição central e separa o
augustana a ter dimensões maiores é exatamente a basílica de Fano – uma relação entre comprimento e
largura igual a 2:1 – a qual se avizinha por proporção ao caso republicano de Lucus Feroniae (2,3:1)".
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santuário da praça pública (modelo designado "diafragmático", "em diafragma" ou
"transitório"). Em Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône), a área cultual, com
dois templos geminados, é perpendicular à praça; em Vienna (Vienne, Isère) e Arelate (Arles,
Bouches-du-Rhône), os fóruns sofreram uma maior influência dos fóruns imperiais de Roma,
especialmente o de Augusto. "Esses grandes conjuntos monumentais, reservados às capitais
provinciais, serviam, de fato, de moldura para as cerimônias oficiais do culto imperial nas
províncias" (Coulon & Golvin 2002: 42).
Mas se as capitais provinciais não podiam prescindir do fórum, alguns centros
urbanos, que não eram capitais, mesmo assim, o possuíam. "Uma inscrição incompleta
descoberta em Vendœuvres (Indre) revela que esta modesta aglomeração secundária181 dos
bitúriges – o Berry atual – possuía um fórum e diversos outros monumentos públicos. A
exemplo dessa pequena localidade da Gália profunda, numerosas eram as cidades galoromanas que se orgulhavam da presença de tal praça pública" (op. cit.: 39). E os fóruns
muitas vezes possuíam um tamanho desmesurado em comparação com o tamanho da
cidade. O de Bagacum, modesta cidade que era a capital dos nérvios, nos seus últimos
estágios, ocupava três hectares e fica entre os maiores da Gália.

10. Conclusão
Entre os edifícios mais notáveis e freqüentados do Fórum Romano, e dos fóruns das
cidades romanas, a basílica, já no século I a.C. (se não antes) se tornara um dos elementos
mais caracteristicamente romano de qualquer cidade.
Entre os autores estudados, Zanker é o que melhor define a basílica, seus usos e
significados, como elemento de Romanização e urbanização.
A multifuncional basílica era uma corporificação das necessidades práticas e ideológicas da
sociedade romana. Podia ser facilmente dividida em diferentes compartimentos e, através do uso de
uma êxedra ou de um tribunal, poderia ser articulada hierarquicamente também. A sua posição de
destaque na praça pública geralmente reflete seu importante papel na sociedade. Freqüentemente
forma uma contrapartida com o templo, tanto em tamanho como em localização. Sob o Principado, o
fórum funcionava menos como um local geral de encontros para a sociedade romana do que como o
local onde se testemunhavam cerimônias e rituais políticos e religiosos, onde se realizavam negócios
e assuntos legais eram tratados. Estes últimos, na verdade, aconteciam especificamente na basílica,
que assim incorporava a identidade política e judicial da cidade. Falando de outro modo, a
necessidade de uma basílica expressava o caráter romano de uma cidade. Posteriormente, o
estabelecimento de basílicas com estátuas e altares contribuiu significativamente para a veneração
da família imperial. A basílica evoluiu em uma contraparte ao Capitólio ou ao templo para o culto do
governante no monumental centro da cidade. Esse par projetava uma importante mensagem. Os
dois pólos da autonomia urbana e da absoluta lealdade e subserviência a Roma e seus deuses
encontraram facilmente expressão visual acessível na clara justaposição do Capitólio e do edifício
cívico de múltiplos propósitos. Quando este último abrigou um tribunal ou uma êxedra com estátuas
de membros da família imperial, formando um eixo direto que se estendia do fórum e do templo, a
estrutura ideológica era vividamente clara para todos (Zanker 2000: 36-7, grifo meu).

A definição de Zanker é importante porque considera os significados culturais – ou
ideológicos – das basílicas nas cidades romanas. O ambiente construído é uma manifestação
cultural, influencia e é influenciado pelo homem e sua cultura. Como afirmou Rapoport182, a
cultura gera a forma construída e esta transmite significados, os fatores culturais sobrepondose aos ecológicos na construção. Isto fica especialmente claro quando se fala dos romanos,
cuja capacidade técnica construtiva era extraordinária, permitindo que se tornassem cada vez
mais livres para criar e testar novas formas (inclusive pela versatilidade propiciada pelo

181. De modo geral, o termo é utilizado pelos pesquisadores francofônicos para designar uma povoação gaulesa –
ou celta – que não é capital de civitas. Pode variar desde um vilarejo até uma verdadeira cidade, mas sem o
status municipal. Coulon & Golvin 2002: 25-28 falam da origem dessa expressão, que apareceu pela primeira
vez com Christian Goudineau, no Histoire de la France Urbaine, de 1980, dos diferentes tipos de "aglomerações
secundárias" e dos problemas da utilização do termo.
182. In: Lawrence & Low 1990: 459.
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concreto). As edificações romanas podiam ser facilmente adaptadas às suas necessidades
sociais e/ou funcionais, mesmo quando respeitavam as características topográficas.
A complexidade da arquitetura romana, incluindo os fóruns e as basílicas, determina
espaços limitados e divididos associados a grupos sociais particulares, no caso, as elites
locais e os romanos que se instalaram nas cidades provinciais. Os padrões de
comportamento social estavam relacionados com a organização espacial determinada pelo
rígido plano urbanístico romano.
Kent argumenta que o uso do espaço, como uma forma de organização cultural, determina
a forma arquitetônica.183 Como Rapoport, Kent enfatiza o comportamento em sua conceituação de
interações ambiente-comportamento; mas ela mais adiante argumenta que o incremento da
complexidade social na forma de especialização e estratificação é expresso no aumento da divisão e
da monofuncionalidade dos usos dos espaços nas formas construídas. Kent sustenta sua hipótese
com observações de padrões gerais estabelecidos em pesquisa etnográfica e comparações transculturais.184

A sociedade romana era complexa e bastante estratificada. A sua especialização
aparece em diversos aspectos da sociedade como um todo, inclusive – e especialmente para
os pesquisadores que trabalham com a cultura material – nas suas edificações. Outro
exemplo dessa especialização é o grande número de profissões que havia, muitas vezes tão
ou mais específicas que as de nossa sociedade atual. Ao mesmo tempo, a basílica, pelo seu
uso diversificado, parece contradizer isso. Mas somente na aparência.
As basílicas se constituíam num espaço cada vez mais específico dentro do fórum, e
na sociedade, abrigando funções exercidas em locais bem específicos de seu interior,
separados inclusive fisicamente entre si, com as naves laterais ou as galerias superiores, as
êxedras que muitas vezes constituíam aedes ao imperador, o tribunal e, muitas vezes, uma
cúria, e até mesmo, em alguns casos, um pórtico frontal – ou mesmo de forma mais sutil,
pela simples ocupação de uma determinada área delas. Paralelamente, também houve uma
redução de funções das basílicas à medida que novos espaços públicos foram sendo criados
nas cidades, especialmente em Roma, para abrigá-las. Este fenômeno está diretamente
relacionado com a criação de novos espaços dentro das cidades romanas para acolher
atividades que anteriormente aconteciam no fórum. Os mais óbvios são os teatros e
anfiteatros; menos óbvios, as termas; e, especialmente em Roma, novamente, a mudança da
sede do poder político para o Palatino.
As basílicas também eram instrumento de propaganda das grandes e ricas famílias
patrícias romanas, característica que teve sua contrapartida nas províncias. Essa
característica vai se acentuando e se desdobra em dois viéses, tanto em Roma quanto nas
cidades provinciais: são instrumento de propaganda do Estado, mais especificamente do
imperador, e das elites locais, que financiam monumentos e obras. No final do Império, já no
século IV, as basílicas vão adquirindo uma função cada vez mais específica, de local de culto
ao imperador divinizado e à sua família. Um exemplo típico é a Basílica Nova, ou de
Maxêncio, que possuía a estátua do imperador (não a de Maxêncio, mas a de Constantino I,
que terminou suas obras) em local de destaque. Não é por acaso que basílicas se tornaram
igrejas cristãs de culto a um deus único, se não o próprio edifício, pelo menos o seu nome. E,
em algumas cidades, como Conimbriga, a basílica desaparece e todo o fórum torna-se um
temenos do templo imperial. Essa utilização da basílica, no Baixo Império, como local de
culto não é válido, porém, para todos os casos; na verdade, em se tratando da Gália,
normalmente o que ocorreu foi o desmantelamento de grande parte das estruturas forenses
para a edificação de muralhas. Robert Bedon, no seu Atlas des villes, bourgs, villages de
France au passé romain (2001), descreve numerosos casos em que isto ocorreu. Portanto,
não é por acaso que os vestígios dos fóruns provinciais, como veremos, são escassos. Para
Cavalieri (2002: 281-2), tal destruição dos fóruns são uma clara indicação da perda de suas
funções e do enfraquecimento do poder imperial, como de uma mudança mais ampla, quase
estrutural, que aconteceu na Europa a partir do século III ou IV d.C.
183. Teoria que Lawrence e Low chamam de área de atividade (activity area). Para toda a citação: op. cit. 462.
184. No original, cross-cultural comparisons.
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O papel das basílicas como instrumento de imposição do sistema administrativo
romano nas províncias pode ser explicado através de McGuire e Schiffer,185 que tratam a
forma construída como produto de um processo social.
Em uma teoria sobre o projeto arquitetônico, McGuire & Schiffer sintetizam um número
desses pontos [associações entre formas de residências e organização social, relacionando forma e
tamanho com estruturas familiares, organização comunitária e usos; e relações tais como forma e
permanência da construção] tratando a forma construída como o produto de um processo social.
Formas construídas servem a fins utilitários, mediando as relações humanas com o ambiente natural
e acomodando necessidades comportamentais: elas possuem propósitos simbólicos tais como
expressar diferenças de status. (...) Com o incremento de riquezas e de desigualdade social, a
arquitetura torna-se um veículo para a representação de diferenças de status.

Apesar de essa teoria ter sido formulada através e para o estudo de residências, se
pensarmos em como Roma introduz, nas cidades coloniais, edifícios antes inexistentes nelas
e que são expressão de seu status político, econômico e social superior, assim como do
status jurídico da própria cidade provincial – os portadores da "civilização" urbana –,
percebemos o contraste deliberado entre os status da arquitetura romana e a dos povos
coloniais. No caso da Gália romana, embora as cidades galo-romanas apresentassem
elementos nativos – especialmente insulae residenciais e comerciais e fana – o destaque era
sempre para as estruturas romanas, que se sobressaíam sobre as nativas. Havia um claro
contraste entre as estruturas gaulesas – as estradas, as residências de madeira e telhados
de fibra vegetal, as ruas tortuosas, a falta de edifícios administrativos que se destacavam dos
demais etc. – e as romanas – estradas retas e pavimentadas, com demarcação das milhas,
domus senhoriais, tabernas, ruas seguindo um padrão mais reticulado e insulae
padronizadas e, especialmente, o monumental centro urbano, o fórum (com praça, basílica,
templo, pórticos, cúria etc.) político-administrativo e religioso, símbolo da "romanidade".
As basílicas, ao mesmo tempo em que sofreram modificações ao longo do tempo e do
espaço, são espaços físicos que permaneceram em uso por grandes períodos. Isto implica
que, na sua "evolução", entram em jogo o tempo e o espaço, a história e as sociedades. Na
teoria de Anthony Giddens sobre estruturação são considerados não somente os contextos
sociais, mas também os históricos.
A teoria de Anthony Giddens sobre estruturação argumenta que o espaço deve ser
incorporado na teoria social, não como um ambiente, mas como essencial para a ocorrência do
comportamento social. Qualquer padrão de interação acontece no espaço e no tempo. A
significância de elementos espaciais para a análise social é representada pelo conceito de "locar".
No modelo de Giddens, os elementos individuais da interação transformam o sistema social com
relação à ação social como os comportamentos e movimentos individuais verdadeiramente
caracterizam o mundo social. A importância dessa inovação teórica é que a ação social com relação
ao indivíduo (microanálise) é com êxito unida à estrutura social e ao sistema (macroanálise) através
da atividade humana, e a prática social torna-se a base para a mudança na estrutura social.
Para Giddens, reprodução social é um processo baseado na performance de atividades e
comportamentos diários. Essas práticas são aprendidas através da socialização, durante a qual as
regras de comportamentos apropriados incorporam-se como parte de uma vida sem
questionamentos. A socialização continua através da vida adulta quando a pessoa entra em novas
atividades e locais. Neste sentido, então, a socialização e a reprodução social tornam-se recíprocas
através da constituição da forma recíproca do indivíduo e da sociedade. Este processo, que
chamamos de estruturação, é expresso tanto em qualidades sociais estruturais quanto em práticas
rotineiras diárias (Lawrence & Low 1990: 489).

Essa teoria trabalha com indivíduos, mais do que com grupos, e dentro de uma
mesma sociedade. Mas o que aconteceria se trocássemos o termo "socialização" por
"romanização"? Neste caso, as basílicas funcionariam como instrumento de romanização de
grupos sociais que estariam sendo introduzidos numa nova forma de vida, a romana. E, de
geração em geração, essa nova organização social passaria a fazer parte do cotidiano,
185. Segundo Lowrence & Low 1990: 463.
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deixando de ser nova, e tornando-se parte da comunidade. Mas não devemos esquecer que
a basílica era um dos instrumentos da "socialização" empregados pelos romanos.
A teoria de Giddens186 sobre estruturação também proporciona uma útil abordagem
conceitual no que diz respeito às estruturas sociais – expressas nas tradições e regras
sociais –, uma vez determinado que estas têm um relacionamento dialético com as ações
humanas (teoria especialmente útil na questão de como as basílicas foram introduzidas nas
colônias, a relação dialética entre elas e a população local).
Estruturas são tanto o meio quanto o resultado das práticas sociais. Elas são modificadas
continuamente quando as ações que as constituem mudam. Como Gregory e Urry ressaltaram,
como um resultado da teoria da estruturação, "estrutura espacial é agora vista não apenas como
uma arena onde a vida se desenrola, mas principalmente como um meio através do qual as relações
sociais são produzidas e reproduzidas" (Gregory e Urry 1985: 3).187

Uma das características físicas mais explícitas das basílicas é seu tamanho,
especialmente em Roma, no Período Imperial, mas não apenas nela. As das colônias
possuíam dimensões impressionantes (em particular na parte leste do Império).
Muitas construções exercem poder de maneiras que não são tão obviamente coercitivas. "O
espaço comanda os corpos, prescrevendo ou proscrevendo atos, caminhos e distâncias a serem
percorridos... Monumentalidade... sempre expressa e impõe uma mensagem claramente inteligível...
Edifícios monumentais mascaram o desejo pelo poder e a arbitrariedade do poder sob indícios e
superfícies que reivindicam expressar vontade coletiva e pensamento coletivo" (Lefebvre 1991: 143
[H. Lefebvre, The Production of Space, trans. D. Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell]). Construindo
de forma monumental, obtemos a corporificação de uma ordem social eterna e imperecível, negando
a mudança e transformando "o medo da passagem do tempo, e a ansiedade pela morte, em
esplendor" (H. Lefebvre, citado por Pearson & Richards 1997: 221).

O epíteto de Roma de "cidade eterna" diz claramente seu propósito. Também
podemos lembrar de um outro aspecto de manutenção de uma "eternidade": a forma
conservadora da arquitetura adotada por Augusto, aspecto muito bem estudado por Paul
Zanker (O Poder das Imagens). O conservadorismo é uma forma de envolver algo com um
aspecto de perenidade, além de propiciar uma legitimidade "republicana" a um governo
imperial, construindo suas edificações no modelo de uma forma política que passava a existir
apenas formalmente, como legitimador de um poder centrado na figura do princeps.
É preciso empregar cautela e bom senso quando estudamos a cidade de Roma e as
cidades fundadas pelos romanos, pois o pesquisador pode ser "ofuscado" pela grandiosidade
e poder que Roma alcançou e, inadvertidamente, fazer associações que podem ser um tanto
arbitrárias. Primeiramente, não se pode esquecer que o plano ortogonal, tão celebrado como
símbolo de ordem e organização, foi uma criação grega, adotado posteriormente pelos
romanos. É claro que, se os romanos o adotaram, foi porque servia aos seus interesses;
porém, o plano ortogonal romano – segundo J. Owens (1995) – também estava relacionado
com a agrimensura das terras coloniais. Portanto, a adoção de tal plano estava relacionada
fortemente com seu lado prático. E, por mais piedosos que fossem os romanos – e aqui se
usa o sentido romano do termo, de pessoas que seguem os preceitos religiosos, como
Enéias, cheio de pietas – não era nada incomum interpretarem os sinais divinos como melhor
lhes aprouvessem.
Além disso, a própria Roma estava longe de ter um plano simétrico. E nunca o teve,
mesmo com as reformas por que passou ao longo de sua história. Pelo contrário, era quase

186. Por exemplo, a sua obra de 1984, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, London:
Polity.
187. Gregory, D. e Urry, J. (1985) "Introduction", in D. Gregory e J. Urry (eds.), Social Relations and Spatial
Structures, Basingstoke: Macmillan; citado por M. P. Pearson & C. Richards 1997: 3.
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um labirinto e só foi urbanizada de forma mais estruturada e planejada a partir do século I
a.C. e, mesmo assim, presa a diversas limitações impostas pelas ocupações anteriores188.
Mesmo com toda a sua assimetria, porém, Roma era o modelo para as suas cidades
coloniais, era a Vrbs por excelência. Mais do que um modelo físico, Roma era o modelo
administrativo, político e social de cidade. O modelo de estilo de vida civilizado. E, como
representação concreta desse modelo civilizador, havia certos edifícios públicos – e também
privados, como a domus – que expressavam esse modelo: o fórum (com o templo, a cúria, a
basílica), as termas, a palestra, os aquedutos etc.
Não se pode negar a existência do vínculo religioso – ou místico – que os romanos
tinham com suas cidades – rituais de fundação, de demarcação do perímetro dos principais
edifícios públicos e do da própria cidade, vôo propiciatório dos pássaros etc. – e com os
espaços dentro da cidade, assim como o tinham com os outros aspectos de suas vidas. O
que se coloca em dúvida é se os aspectos místicos se sobrepunham à mentalidade prática
pela qual os romanos são famosos, às suas necessidades funcionais e militares. A ordem
cósmica189 refletia as características da própria sociedade romana, e não o inverso.
O próprio Vitrúvio fala da arquitetura a serviço das necessidades terrenas – conforto,
administração, comércio, segurança, circulação de pessoas etc. – e não a serviço dos
desígnios divinos ou cosmológicos. Como falou o professor Rolf Winkes,190 os romanos
observavam o vôo dos pássaros para saber onde construir o templo, mas já se posicionavam
de tal modo que o vôo observado demonstrasse exatamente o que queriam ver.191

188. Se observarmos, por exemplo, o Fórum de Augusto, veremos que, no seu canto noroeste, que dá as costas
para a Subura do lado esquerdo do Templo de Marte Ultor, há uma quebra no plano retangular do complexo:
diz-se que nem Augusto conseguiu desapropriar toda a área desejada para realizar a construção de seu fórum.
189. Termo utilizado por J. Rykwert, The idea of a town: the anthropology of urban form in Rome, Italy and Ancient
World, Londres: Faber, 1976: "O traçado ortogonal da cidade era baseado na ordem do universo com suas
quarto direções fundamentadas nos pontos cardeais" (página 91, citado por Pearson & Richards 1997: 38).
190. No Curso de Difusão Cultural "Arte e Arquitetura Romana", ministrado no Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo, em novembro de 2003.
191. Ver, antes da Conclusão Final, o Catálogo das Basílicas da Gália Comata, no volume II.
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CATÁLOGO DAS BASÍLICAS NA GALLIA COMATA
(TRÊS GÁLIAS E GERMÂNIAS)
Dotarsi di un apparato di edifici pubblici rappresenta la misura
concreta della vita cittadina, non importa se reale o in prospettiva
per il futuro; l'essenziale è provvedere a tutte quelle strutture la cui
funzione è forse ridotta o in alcuni casi solo di rappresentanza, ma
la cui carica ideologica è proporzionale al decorum e all'utilitas
che da una loro costruzione l'insediamento può trarre.
(Marco Cavalieri, Auctoritas Aedificiorum. 2002: 334)

Já foi dito, mas é prudente relembrar: o catálogo não inclui a Gália Narbonense, a
Provincia por excelência, nas palavras de Plínio, o Velho192, que não fazia parte da chamada
Gallia Comata. Era uma região que teve influência romana mais cedo e foi colonizada em
primeiro lugar, sofrendo uma urbanização romana desde época republicana. Cavalieri afirma
que a Narbonense, na época da conquista gaulesa de César, já estava romanizada (2002:
65). O fato de as basílicas da Narbonense não entrarem no corpus documental não significa
que não serão mencionadas, como, de fato, algumas delas já o foram (como a basílica de
Glanum), pois servem de parâmetros para se tratar da "evolução", ou transformação, das
basílicas no resto da Gália. Então, sobre a Narbonense, serão fornecidas apenas algumas
informações, como os nomes dos sítios que possuíram basílicas (mesmo que apenas
supostamente) e alguns outros poucos dados.
Para o resto da Gália, as basílicas serão separadas por cada uma das províncias: a
Gallia Lugdunensis, a Gallia Aquitanica, a Gallia Belgica e as províncias da Germania
Superior e Inferior, que faziam parte da Belgica.
O catálogo baseia-se fundamentalmente no elaborado por Marco Cavalieri, Auctoritas
Aedificiorum, de 2002, bastante completo e que dá conta de grande parte da bibliografia
existente sobre as basílicas forenses romanas. O esquema com que Cavalieri elabora as
"fichas" das basílicas segue o utilizado anteriormente por Bedon, Chevalier & Pinon, na obra
Architecture et Urbanisme en Gaule Romaine, de 1988, especialmente o tomo 2,
"L'urbanisme en Gaule romaine", onde os autores apresentam, por ordem alfabética, caso a
caso. Segui este mesmo esquema, com duas alterações principais: identifiquei o sítio pelo
seu nome latino e condensei em um mesmo item informações sobre a sua identificação
contemporânea.
Provavelmente por questões cronológicas, Cavalieri não utiliza uma das obras mais
recentes de Robert Bedon, Atlas des villes, bourgs, villages de France au passé romain, de
2001; como Bedon preocupa-se com todo o histórico dos sítios que trata, procurei
acrescentar ao presente catálogo, utilizando também esta obra de Bedon, as informações
sobre o passado gaulês dos sítios mencionados. Aliás, esta última informação não foi uma
preocupação de Cavalieri, mas é minha, daí a complementação das informações, até onde foi
possível, dada a escassez dos dados pré-conquista.
Portanto, este catálogo não se ateve apenas ao trabalho de Cavalieri, mas foi
confrontado não somente com algumas das mesmas obras que utiliza (e algumas
discrepâncias foram, realmente, encontradas), como também com outros livros e artigos (que
se encontram na bibliografia). Assim, sofreu algumas alterações: além dos dados préconquista (a busca pelos antecedentes celtas, indígenas, dos assentamentos galo-romanos),
houve a exclusão de algumas "basílicas" (como a de Grand e as de Genebra, que não são

192. "agrorum cultu, vivorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli prouinciarum postferenda breuiterque
Italia verius quam prouincia", na Hist. Nat. III, 31.
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consideradas basílicas forenses193) e a inclusão de Reims (Durocortorum Remorum, na Gália
Belga); e há uma nova ordem de apresentação (separando as províncias segundo uma
"evolução" geográfica, já mencionada anteriormente, e a inclusão das "basílicas de
identificação duvidosa ou pouco estudada" – das quais falaremos a seguir – juntamente com
a divisão por províncias, e não como um item separado, como faz Cavalieri). No interior de
cada subdivisão provincial, as basílicas aparecerão basicamente em ordem alfabética.
Se a identificação e análise dos fóruns e das basílicas apresentam problemas – falta
de dados, de vestígios, dificuldades de interpretação etc. – para os sítios mais pesquisados e
conservados, nos sítios insuficientemente escavados, as dificuldades se acentuam, tornando
a identificação, no mínimo, incerta. Em alguns destes sítios, porém, se pode notar uma
semelhança funcional e proporcional geral entre seus complexos forenses e os demais
assentamentos examinados no catálogo. Desse modo, é possível hipotetizar a existência e a
eventual localização das basílicas, sempre tendo em mente as dificuldades e os riscos de
tentar inserir um esquema basicamente teórico em uma práxis arquitetônico-urbanistica tão
variada.
Os exemplos demonstram como as basílicas se difundiram pelas províncias, sendo
encontradas em pequenos e até mesmo desconhecidos assentamentos, como Solimariaca,
Sens e Verdes. Isso mostra como o processo de urbanização romana permeou as
sociedades locais e os seus estilos de vida mesmo nas regiões menos importantes
econômica e politicamente. Mas apenas os sítios que apresentam uma forte possibilidade de
determinação mínima serão incluídos (Cavalieri acrescenta sítios – como os destacados em
nota 2 acima – que não demonstram nenhum vestígio seguro nem mesmo do fórum e, por
isso, foram excluídos por mim).
Também procurei manter o nome contemporâneo das cidades e demais regiões na
língua do país a que pertencem (como Trier, em alemão, e não Trèves, em francês),
alterando apenas aqueles que já possuem forte tradição em português (como Sena,
Genebra, Ródano e Reno).
No final do catálogo serão apresentadas, resumidamente, as principais conclusões a
que chegou Cavalieri, cuja preocupação era com a questão dos modelos de basílica em si, e
não com a introdução de um modelo urbano novo nas regiões gaulesas, juntamente com
algumas observações minhas.
As tabelas apresentadas no final também se baseiam nas de Cavalieri, e igualmente
sofreram alterações, as mesmas realizadas no corpo do catálogo.

193. Outros sítios excluídos, por não apresentarem uma informação segura que possa fornecer dados concretos,
foram: Bordeaux, Corseul, Fréjus, Lillebonne, Metz, Rouen, Saintes e Soulosse-sous-Saint-Elophe.
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1. As cidades Narbonenses com basílica
1. Colonia Iulia Augusta Aquae Sextae, a atual Aix-en-Provence, no território dos
salúvios. Substituiu o oppidum celta de Entremont (destruído pelos romanos em 125 a.C.),
que ficava em posição elevada. "O castellum de Aquae Sextiae Salluviorum, criado em 122
a.C. pelo cônsul C. Séxtio Calvino, é a primeira fundação romana na Gallia Comata,194 com
dever de vigilância da região e de cabeça de ponte para sucessivas conquistas" (Cavalieri
2002: 67). Sua basílica possui duas fases, a primeira do século I d.C., e a segunda, do século
II.
2. Alba Augusta Helviorum, Alba Helviorum, ou apenas Alba, atual Aps. O sítio já era
ocupado em época proto-histórica pelos hélvios. A basílica não foi encontrada, apenas o
fórum.
3. Colonia Iulia Apta Vulgentium, Apta Vulgentium, a atual Apt, no território dos
vulgientes. A colônia de direito latino foi fundada em uma ilha formada pelos dois braços do
rio Calavon, local sujeito a inundações, mas estratégico, pela passagem da via Domitia. É
provável que a basílica, que se supõe seja do século II d.C., encontre-se onde hoje está a
catedral.
4. Colonia Iulia Paterna Arelete Sextanorum, a moderna Arles, originalmente um
emporium fundado pelos massiliotas no local de um antigo sítio celto-lígure. Fica em um
importante cruzamento entre vias fluviais (do Ródano, antes do delta) e terrestres. Sob
César, tornou-se colônia de direito romano. A basílica, datada da época de Augusto ou de
Tibério, é uma hipótese.
5. Colonia Iulia Aven(n)io, atualmente Avignon, no território dos cavaros. O oppidum
celta ocupava o mesmo esporão rochoso que controlava o vale do Ródano. O fórum foi
identificado sob a atual Praça do Relógio; a basílica, de idade augustana, provavelmente está
sob a atual Rua Racine.
6. Glanum, Saint-Rémy-de-Provence, o centro dos salúvios. Fica em uma posição
geográfica importante, na entrada do caminho que atravessa de sul a norte a cadeia dos
Alpes, por onde passava a via Domitia. Tornou-se oppidum latinum. A basílica, inicialmente
modesta, foi substituída por um segundo monumento que fechava o fórum ao norte. A
primeira fase é do último quarto do século I a.C.; a segunda, entre o principado de Augusto e
o de Tibério (figuras 54 e 55, página 167).
7. Colonia Iulia Paterna Claudia Narbo Martius Decimanorum, a atual Narbonne,
antigo oppidum dos volcos. Era um importante porto fluvial e marítimo comercial nas estradas
que ligavam a Espanha e a Aquitânia. Foi fundada em 118 a.C. e era a mais antiga colônia
romana fora da Itália. A basílica, do final do século I a.C. e inicio do I d.C., é reconhecida
pelas fontes, mas não foi encontrada arqueologicamente.
8. Colonia Augusta Nemausus, Nîmes, era o oppidum capital dos volcos arecômicos,
santuário do deus Nemausus, ligado ao culto das águas. Há apenas hipótese da basílica, da
primeira metade do século I d.C.
9. Colonia Iulia Ruscino, Château-Rousillon, antigo oppidum celtíbero dos sordones,
era uma etapa importante da via Domitia, que levava à Espanha. A basílica fechava o lado
oeste do fórum e é datada do intervalo entre 20 a.C. e 5 d.C.
10. Vasio Vocontiorum, atualmente Vaison-la-Romaine, cuja população originária era
formada pelos vocôncios. O oppidum proto-histórico, sob o domínio de Roma, torna-se civitas
foederata libera et immunis, com direito latino (nunca foi colônia). Havia dois núcleos
urbanos, um político, Vaison, e outro religioso, Lucus Augusti. A basílica, do final do século I
e início do II d.C., é reconhecida em um edifício sob a igreja de Notre-Dame-de-Nazareth.

194. É um equívoco denominar a Narbonense como Gallia Comata, uma denominação, como vimos no Capítulo I,
que não inclui a Provincia.

189

11. Vicus Boutae, Annecy-le-Vieux. Era um pequeno povoado dos alóbroges, na
entrada de um Vale Alpino. Tornou-se um vicus galo-romano da cidade de Vienne em idade
augustana quando foi construída a estrada que levava a Genebra e, depois, sob Cláudio, a
Aix-en-Provence. Sua basílica estava colocada no lado nordeste do fórum e é datada da
segunda metade do século II d.C.
12. Colonia Iulia Augusta Florentia Vienna, a atual Vienne, a capital da região dos
alóbroges, localizada no entroncamento viário e fluvial do percurso entre o Ródano e o Loire.
Sob César era uma colônia latina, Calígula dá-lhe o título de colônia romana. Sua basílica fica
fora do espaço forense, em uma das vias de acesso a ele, defronte a um odeion e um ninfeu
do outro lado da rua. O primeiro complexo forense é do início do século I d.C.; sob Tibério, foi
iniciada a construção de estruturas monumentais que foram terminadas com Domiciano.
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2. A Gallia Aquitanica
A Aquitania era uma das três regiões, junto com a Celtica (ou Lugdunensis) e a
Belgica, nomeadas por César na sua descrição da Gallia Comata. Na época da conquista,
seu território estendia-se do Garonne aos Pirineus; sob Augusto, entre 22 e 13 a.C., este
território foi transformado em província e ampliado até o curso do Loire (em detrimento da
Celtica), tornando-se a maior das províncias gaulesas.
A rede de estradas aberta por Agripa foi fundamental para a integração das províncias
gaulesas no mundo romano, especialmente das regiões atlântica à mediterrânea, e
integrando as cidades da Aquitânia à província Narbonense. Um intenso tráfico comercial fez
da Aquitânia um dos pólos mercantis mais importantes de todas as Gálias. Um dos produtos
mais importantes era o estanho, cujos carregamentos provenientes da Britânia passavam por
Burdigala, de onde eram enviados tanto em direção sul, para a Itália, quanto para o interior
da região, para a distribuição local. E o estanho era apenas uma das mercadorias, a mais
valiosa, que transitava pelos portos e estradas da província: a Aquitânia também era grande
produtora de grãos, vinho e azeite, e possuía minerais e ouro de aluvião.
Culturalmente, era uma província heterogênea, com marcadas diferenças que
subsistiram em todas as épocas entre as várias regiões que constituíam seu território.
Interessa particularmente a questão urbana. "O modelo urbano teve impacto diverso entre as
civitates aquitânicas do sul e costeiras que, por causa de sua posição geográfica, tiveram
contato tanto com a Espanha quanto com a Itália, e as do Maciço Central, mais isoladas. O
exemplo mais evidente é Lugdunum Convenarum, onde o centro monumental se desenvolve
já a partir de Augusto, como também Mediolanum Santonum, Burdigala e Vesunna
Petrucoriorum; o discurso, ao invés, se torna diverso, com exceção dos centros de maiores
dimensões, como Augustoritum, Exellodunum ou Augustonemetum, para as zonas
montanhosas internas, onde a presença de cidades estava diretamente relacionada aos
percursos viários, enquanto outros centros permaneceram como postos avançados anônimos
de contexto rural". Estes assentamentos secundários, porém, tinham grande importância
estratégica, muitas vezes com imponentes monumentos, como fóruns, termas e edifícios para
espetáculos, constituindo, no remoto interior rural, um agente sutil de romanização (Cavalieri
2002: 189-90).
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2.1. Excisum ou Vicus Excisi
Nome atual: Eysses, atualmente um bairro ao norte de Villeneuve-sur-Lot,195 na França,
Departamento de Lot-et-Garonne.
População original: nitiobroges (Nitiobroges).
Localização: no vale médio do rio Lot, não longe da sua confluência como Garonne, posição
estratégica para o controle comercial do interior para a costa atlântica.
Fundação: desconhecida.
Esquema urbano: até hoje não foram encontrados traços nem de uma malha urbana
ortogonal nem de estruturas de habitação.
Fórum: uma área com cerca de 5.000 m2, porticada e com a provável presença de um
templo no lado oriental. São evidentes três fases edilícias.
Basílica: edifício de 75 x 25 m, colunado no lado ocidental voltado para o fórum. Foram
encontrados vestígios de lajes decorativas de mármore.
Data: todo o complexo forense apresenta três fases: uma do período do imperador Tibério, a
segunda de idade flávia e a terceira, quando então foi erguida a basílica, da primeira
metade do século II d.C.
Excisum foi vicus da civitas dos nitiobroges. Atualmente é um bairro ao norte de
Villeneuve-sur-Lot, denominado Eysses, aos pés da encosta do Maillebras, sobre um terraço
dominando o povoado atual e o vale do Lot.
Uma ocupação anterior ao período romano foi observada na encosta do Maillebras,
entre 300 e 400 m a norte, mas para o sítio de Excisum, nada foi encontrado.
Se os primeiros resultados interpretativos dos vestígios arqueológicos do considerável
complexo monumental já o identificavam como uma área forense (nos anos 1980), todavia
ainda hoje, por causa da escassa documentação, as hipóteses sobre a função e, sobretudo,
a evolução arquitetônica e espacial ainda estão sendo analisadas. Com segurança foram
identificados três momentos sucessivos na evolução do fórum, sendo o primeiro
provavelmente do tempo de Tibério. Mas Cavalieri e Bedon não estão de acordo com relação
aos monumentos que pertencem a cada fase. Na primeira fase, o fórum era um espaço de
200 x 50 m, no centro da aglomeração, estabelecido segundo um eixo SO-NE, formando uma
praça fechada em três lados (norte, sul e oeste) por pórticos, enquanto o lado leste da praça
era demarcado por um simples muro com duas torres quadradas simétricas.196
Provavelmente no centro desse espaço forense demarcado havia um templo: "exatamente
neste ponto ainda é evidente, apesar da presença de construções modernas, um notável
desnível do terreno causado verossimilmente pela depredação durante séculos de todo o
material edilício empregado na estrutura sacra, inclusive as partes das fundações" (Cavalieri
2002: 192); o determina um maciço de alvenaria, com cerca de 14 x 28 m (Bedon 2001: 334).
Em um segundo momento, em idade flávia (durante a segunda metade do século I
d.C.), para Cavalieri foram erguidas as duas "torres" quadradas com pesadas fundações. Na
mesma época a galeria do fórum foi alargada em três metros para formar um porticus duplex
com (talvez) tabernas. A leste, segundo Bedon, parece ter sido edificada uma grande sala; e
mais a leste ainda, muros delimitavam um espaço fechado de 60 x 25 m; e no flanco oeste,
foi acrescentado um edifício que poderia ser uma basílica de três naves.

195. Segundo Bedon 2001: 333-5.
196. Para Cavalieri (2002: 192), as duas torres são da fase seguinte. As fontes bibliográficas, segundo Cavalieri,
pouco falam dessas estruturas quadrangulares, ligadas a leste mediante um muro e construídas no eixo
longitudinal da praça inicial; por isso, não se sabe sua função.
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A terceira e última intervenção é da primeira metade do século II d.C. Aos limites
norte, sul e oeste foram acrescentadas galerias com 12 m de largura. O complexo forense é
completado, a leste, por uma área cercada por um muro com uma êxedra no centro. Mas é a
oeste que as escavações identificaram, atrás do períbolo de estruturas da primeira fase, a
presença de uma construção com planta basilical (que, para Bedon, é apenas a ampliação da
basílica da fase anterior). Segundo Cavalieri, os estudos ainda não confirmaram sua
identidade como basílica, mas, se assim for, não está claro se seu interior era dividido por
colunas ou era um volume único. "De qualquer forma, possui um amplo nicho no eixo do
edifício que se projeta para o exterior" (op. cit.: 193).

Figura 61. Planta geral do fórum de Eysses (terceira fase).

A estrutura apresenta diversas características "basilicais": as suas dimensões, de 75 x
25 m (para Cavalieri; Bedon: 85 x 180 m, incluindo êxedras norte e sul e pórticos), com
proporção perfeita de 3:1, a descoberta de lajes de mármore do pavimento; o espaço axial
para a colocação de um tribunal; e as êxedras quadrangulares nos lados norte e sul. Mas
este edifício está localizado em um complexo que, de acordo com os poucos vestígios de
habitação encontrados, "não parecem suficientes para justificar uma estrutura cívica de tão
alto impacto monumental" (Cavalieri, ibidem), e é por isso que Cavalieri afirma ser difícil
esclarecer o significado e a função desta estrutura. Uma hipótese para tal estrutura forense
seria a presença de um acampamento militar, desde a época de Tibério, próximo ao centro,
"que poderia ter propiciado a monumentalização de um preexistente sítio celta, transformando-o em um vicus com características particulares, evidentes na desproporcionada
'parure' monumental".
Este tipo de assentamento, que já foi erroneamente definido como conciliabula,197
freqüentemente se caracterizava também pela forte conotação religiosa, tanto que a literatura
arqueológica francesa o define como "santuários extra-urbanos". De qualquer modo, apresentam
todas as características já definidas em Eysses: uma praça pública semelhante e um verdadeiro
forum com edifícios definidos como basilicae e estruturas templárias. Exatamente porque esses
197. "O termo é oriundo de Floro (I, 45, 21), que o emprega para designar locais de reunião nos bosques onde as
populações celtas, antes da conquista romana, celebravam grandes festas" (nota 6, página 194).
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sítios possuem uma natureza de difícil enquadramento no interior das sólidas categorias
urbanísticas, notáveis tem sido os problemas interpretativos: hoje, a hipótese mais aceita é de
reconhecê-los como centros de encontros periódicos para uma população que vivia espalhada pela
área rural e que provavelmente se reunia em ocasiões de festas religiosas, feiras e mercados.
Administrativamente, para todos os efeitos, são vici, definição que inclui não apenas assentamentos
rurais, com inclinação comercial e artesanal, mas também com forte conotação religiosa. Se Eysses
tiver sido um santuário rural, explica-se a diferença de dimensão entre os tímidos quarteirões
habitacionais (nesses sítios rurais não havia núcleos de residências fixos importantes) e o grandioso
complexo forense que devia absorver o tríplice papel de local de encontro, de culto e de trocas
comerciais (op. cit.: 193-4).
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2.2. Lugdunum Convenarum
Nome atual: Saint-Bertrand-de-Comminges, França, Departamento do Haute-Garonne.
População original: Na verdade, a designação da população original não descreve um povo,
mas a união de vários povos, daí o nome de Convenae, "estrangeiros vindos com
outros, aventureiros, fugitivos".
Localização: uma cidade alta (515 m) e uma baixa tocam, a norte e a leste, o curso do
Garonne, aos pés dos Pirineus e no entroncamento da estrada que une o
Mediterrâneo e o Atlântico e da Aquitânia à Espanha através do vale do Aran.
Fundação: provavelmente o sítio era ocupado por um oppidum celta, mas é pouco
conhecido. A fundação da cidade romana em 72 a.C. se deu após a vitória de
Pompeu sobre Sertório.
Esquema urbano: a cidade fundada por Pompeu198 segue um eixo sudoeste-nordeste,
seguindo a orientação da via que levava à Espanha; a ocidente, mais tarde, há um
acréscimo urbanístico, de planta quadrangular, sob Augusto.
Fórum: espaço de 75 x 41 m, apresenta uma série de tabernas no lado sul e norte. O de
idade augustana era de calcário e foi refeito, sob os Antoninos, de mármore, e sofreu
transformações no período constantiniano.
Basílica: somente como hipótese.
Data: os momentos de maior atividade edilícia são de idade augustana (final do século I a.C.)
e antonina.
A capital da civitas dos Convenae recebeu o direito latino de Augusto (27 a.C. ou nos
anos seguintes) e tornou-se colônia de direito latino a partir dos primeiros Antoninos. É
possível que o sítio tenha sido ocupado por um oppidum, construído por um povo celta que
pode ter sido o dos Garumni,199 um ramo dos volcos tetósagos (Volci Tectosages). Em 72
a.C. Pompeu fundou ali um estabelecimento para agrupar os montanheses da área, de
diversas origens, denominados, desde então, Convenae, e tornando-os, talvez, responsáveis
pelo controle da rota entre a Espanha e a Provincia, no vale do Garonne (Bedon 2001).
Em Lugdunum Convenarum não foi encontrada nenhuma basílica. Todas as hipóteses
levantadas até agora não foram confirmadas e, para Cavalieri, é pouco provável que o sejam.
Mas é importante mencionar esta colônia no estudo das basílicas, exatamente porque seu
fórum parece não possuir uma basílica. Neste sentido, ele se assemelha ao Fórum de
Augusto, que também não possuía basílica e nem por isso, como foi visto anteriormente
(capítulos II e IV), deixava de possuir as atividades que normalmente aconteciam nela.
O fórum de Lugdunum Convenarum é um grande complexo monumental onde se
sobressai o seu aspecto sagrado. Apresenta uma planta tripartida mas, ao invés de uma
basílica em posição de diafragma, há o maior templo citadino, voltado para a praça menor, a
sudeste, e com a parte posterior da cela anexada ao pórtico que separa esta praça a
nordeste. Com isso, a própria identidade funcional desse centro da cidade não está
totalmente clara. O que se sabe com certeza é que, em Saint-Bertrand-de-Comminges, foi
evidenciado um espaço público no qual o edifício sacro faz a ligação entre a parte religiosa e
a civil da praça, sem que esta última seja identificada expressamente como tal pela presença
de uma basílica (Cavalieri 2002: 203).

198. Os trabalhos mais recentes realizados em Saint-Bertrand não encontraram qualquer vestígio do
assentamento pompeiano; na verdade, os vestígios mais antigos são de idade augustana, levantando sérias
dúvidas sobre a acuidade dos registros literários que, na verdade, são tardios (Guyon 1991: 92).
199 .Literalmente, habitantes das margens do Garonne.
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Figura 62. Planta da área central de Lugdunum Convenarum (detalhe)

Os trabalhos arqueológicos se realizaram sobretudo na praça sudeste, cultual, que
compreende uma area de 40 x 60 m, enquadrada por pórticos e com um acesso axial e
autônomo a nordeste.200
O fórum civil prolonga-se a noroeste do períbolo do templo. Suas dimensões são de
75 x 41 m, com a praça totalmente lajeada, e é delimitado nos lados NE e SO (os dois únicos
lados escavados) por duas estilóbatas (também estas lajeadas, mas com mármore) que dão
acesso aos pórticos colunados em cujo interior, assim como na área aberta da praça, havia
numerosas estátuas.201 "Toda a área, portanto, se caracteriza como um espaço de representação e de individualização cívico-política – não se explicaria de outro modo a presença
de numerosos fragmentos de esculturas entre os quais também aqueles de membros da
família imperial – mas cuja sólida tripartição não foi completada mediante a inserção de uma
basílica" (op. cit.).
Não é fácil explicar a ausência de uma basílica em uma cidade que, desde Augusto,
possuía o ius Latii, um motivo a mais para dotá-la de todas as estruturas condizentes com o
viver urbano romano. Mas para Cavalieri, o mais difícil é entender o modo como a literatura
científica muitas vezes usa Lugdunum Convenarum como exemplo de práxis urbanística
romana ocidental. "Para Lugdunum Convenarum fala-se sempre de fórum tripartido quando,
porém, falta in toto um dos três componentes desta tripartição, a basílica. É verdade que dois
dos quatro lados forenses não foram escavados, mas com base em sondagens e
prospecções, é no mínimo improvável que na área a norte e oeste da praça possam estar
ocultos restos de uma estrutura que normalmente se caracteriza pela sua imponência. [É
antes mais provável que, no lado breve noroeste, fechasse a praça um braço do pórtico
(permanecem traços da colunata), o qual, continuando também na vertente nordeste,
constituísse um perímetro contínuo desse grande espaço público.]" Desse modo, Cavalieri
rejeita a reconstituição do fórum apresentada normalmente com uma basílica fechando o seu
lado noroeste pela falta de respaldo documental (op. cit. 203-4 e nota 8, pág. 206),
200. A planta do complexo fórum-templo de Saint-Bertrand-de-Comminges apresentada por Cavalieri (retirada da
obra de J. F. Drinkwater, Roman Gaul. The three provinces, 58 BC-AD 260, Worcester 1984: 146), na página
202, está com a orientação invertida, quando comparada com a apresentada em outras obras – Grenier 1958:
331; Goudineau 1980: 275; e Bedon et alii: 1988: t.1, 218 e t.2, 217 – e com a própria descrição do autor.
Também se alterou a forma como estão mencionadas as orientações espaciais: ao invés de uma aproximação
com os pontos cardeais principais, como faz Cavalieri, dei preferência ao posicionamento dos eixos principais
mais precisos – SE-NO e SO-NE – dada a inclinação de cerca de 45° que o complexo apresenta com relação
aos pontos cardeais.
201. "Entre as bases de colunas do pórtico foram encontrados, de fato, numerosos pedestais de estátuas, uma
cabeça de Agripina, um togatus e uma escultura colossal de um imperador laureado" (Cavalieri 2002: 206, nota 5).
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recordando também como o Fórum de Augusto, em Roma, não possuía basílica e nem por
isso deixava de exercer funções jurídicas, especialmente localizadas nas êxedras laterais
(conforme Carnabuci 1996).

Figura 63. Planta do fórum de Saint-Bertrand-de-Comminges/Lugdunum Convenarum.

Nos anos 1960 foi escavado um edifício, na área logo a leste do fórum, com planta
basilical, de 54 x 12 m, acessível por meio de três aberturas, com três êxedras e repartido
internamente por colunas (da época tiberiana). A sudoeste dele havia uma ampla esplanada.
Mas sua identificação como basílica foi descartada quando foram identificadas tabernas no
seu interior, abertas para a área central, nos lados longos, além de o edifício não possuir uma
cobertura unitária. Hoje, o complexo é identificado como um macellum (Gros 2002: 460-1).
Como conclusão, além das especificações mencionadas, se quer destacar o quanto a
práxis arquitetônica dos centros provinciais gauleses parecem não ser submissos a qualquer vínculo
de tipo honorífico ou administrativo: uma cidade de direito latino como Lugdunum Convenarum
parece privada de uma basílica, enquanto vici mais ou menos desconhecidos, como Excisum e
Boutae, ou fóruns202 como no caso de Martigny, possuem, em alguns casos, tais monumentos
edilícios. O problema está aberto, e o que por hora podemos afirmar com certa segurança é que a
falta de um ambiente basilical obviamente não indica a não existência na localidade de qualquer das
atividades que eram desenvolvidas em uma basílica; os pórticos, as praças e os próprios templos
serviam, muitas vezes, de locais suplementares das aulae basilicais (Cavalieri 2002: 204).

202. Forum, aqui, significa um pequeno povoado onde eram realizadas feiras, festas públicas etc., e não o fórum
cívico.
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Figura 64. Macellum de Lugdunum Convenarum.
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2.3. Vesunna Petrocoriorum
Nome atual: Périgueux, França, Departamento da Dordogne.
População original: petrocórios (Petrocorii).
Localização: próxima a uma alça do rio Isle, em um ponto de vau.
Fundação: nas últimas campanhas da Agripa e de Valério Messalla Corvino, entre os anos
25 e 20 a.C., início da idade augustana. Era a capital da civitas dos petrocórios.
Esquema urbano: a trama viária é parcialmente ortogonal. As insulae têm 125 x 105 m em
média.
Fórum: praça de 90 x 48 m, ladeada, a norte e sul, por pórticos e totalmente pavimentada.
Basílica: edifício de 85 x 25 m, que fecha o lado oeste do fórum.
Data: duas fases, uma da metade do século I d.C., e a outra de cerca de um século mais tarde.
A cidade foi fundada nas proximidades de dois oppida situados do outro lado do rio, o
dos Ecornebœuf, a sul, ocupado desde a Idade do Bronze, e o da Curade, a sudoeste. Era a
capital da civitas dos petrocórios. A cidade estava estabelecida em um terraço aluvial
inclinado, na margem direita do Isle, em uma curva aberta formada pelo rio (Bedon 2001:
252).

Figura 65. Planta do centro monumental de Périgueux.
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O fórum passou por mais de uma fase de construção. A primeira, com um
revestimento de cascalho, é do final do século I a.C. A segunda fase edilícia é do período
júlio-cláudio,203 portanto da metade do século I d.C., mas pode ter começado ainda sob
Augusto, sendo que sua conclusão demorou algumas décadas. O fórum retangular, que foi
totalmente pavimentado, media cerca de 90 x 48 m, cercado por pórticos e tabernas, menos
a oeste, onde foi construída a basílica. As fases seguintes de construção do fórum de
Périgueux alteraram a disposição da basílica: inicialmente fechando o lado oeste do fórum,
com a construção de uma nova praça pública a oeste, passou a ocupar uma posição de
diafragma.
A basílica fechava o lado ocidental da praça, estando em um nível superior (em cerca
de 1 m) ao dela. Orientada no eixo norte-sul, media 85 m de comprimento (medida que
correspondia à largura da area forense, incluindo os pórticos laterais) e 25 de largura. O
interior era constituído por um spatium medium204 de 47,50 x 12,50 m, definida por um
períbolo de 28 colunas (12 x 4), formando deambulatórios laterais que tinham uma
correspondência métrica de exatamente 2:1 entre a área central e as laterais. Na
extremidade setentrional havia uma sala no eixo do edifício, com três portas, provavelmente
um tribunal (semelhante ao da basílica de Pompéia); e na extremidade meridional, outra sala,
maior e deslocada para leste, acessível apenas pelo pórtico forense, talvez a cúria.

Figura 66. Esquema evolutivo do complexo fórum-basílica de Périgueux.

203. Que para Bedon (2001: 252-3) é um pouco anterior à de Cavalieri.
204. Spatium medium, a área central quadrangular. Tecnicamente, o termo designa um períbolo central, e não
uma nave central (esta é denominada mediana testudo), com um deambulatório ao redor.
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Todo o complexo forense demonstra uma forte organicidade, o que sugere ser "o
resultado de um único projeto que colocava a entrada monumental da basílica – um tipo de
pronau tetrastilo avançado e com degraus – como focus visual do visitante: é evidente o
mesmo princípio empregado nos fóruns imperiais da Urbe" (Cavalieri 2002: 198).
A segunda fase construtiva aconteceu cerca de um século mais tarde, como parte de
um grande programa de redefinição dos espaços públicos urbanos, sacros e civis. A partir da
parede oeste da basílica foram inseridos dois grandes pórticos (com 9 m de largura, a mesma
dos pórticos a leste), orientados paralelamente ao eixo do fórum do século I d.C. Junto com a
basílica, esses "braços porticados" enquadraram uma segunda praça, de 52 m de largura.
Nessa fase, a basílica assume um papel de ligação entre as duas praças, tornando-se a
entrada – mediante duas passagens estreitas colocadas em correspondência com os pórticos
– da praça ocidental. "Exatamente a estreiteza dessas vias de acesso e a presença de um
tímpano de arquivolta, monumentalizando o seu aspecto, parecem indicar a diferença de
função e de caráter dos dois espaços: a isto se acrescenta que o sistema basílica-fórum
oriental prevê uma série de tabernae onde se praticam vários tipos de comércio, enquanto a
ocidente tais ambientes não parecem estar presentes, quase sublinhando o valor mais
recolhido e sagrado da zona" (Cavalieri, op. cit.). Por causa disso, há a hipótese da existência
de um templo nessa área ocidental, no mesmo eixo de ambos os fóruns.
A hipótese de reconstrução também prevê que o lado posterior ocidental seja fechado
por pórticos.
Para Cavalieri, o fórum de Périgueux apresenta dois modelos estruturais justapostos,
representando respectivamente dois séculos da história arquitetônica imperial: o modelo
ocidental rígido do fórum tripartido, e a experimentação de um modelo que se pensava que
tivesse sido idealizado na Itália, o da basílica em posição de diafragma (op. cit.: 189-9).

Figura 67. Axiometria reconstrutiva do complexo fórum-basílica de Périgueux.

201

Basílicas de identificação duvidosa ou insuficientemente escavadas da Aquitânia
2.4. Augustoritum
Nome atual: Limoges, França, Departamento do Haute-Vienne.
População original: lemovices (Lemovices).
Localização: na margem direita do Vienne, diante de um setor de vau e onde o vale se
alarga. Ponto de passagem da via Lyon-Saintes.
Fundação: não foi encontrado nenhum traço de um sítio celta; o povoamento romano foi
fundado entre 10 e 5 a.C., sob Augusto.
Esquema urbano: trama ortogonal, com insulae de 95 x 120 m (na área do fórum).
Fórum: no entroncamento entre os cardo e o decumanus maximi, sob a Praça do Hôtel-deVille, com dimensões estimadas de 100 x 150 m.
Basílica: somente como hipótese.
Data: idade augustana.
Augustoritum foi fundada ex nihilo em substituição do oppidum de Villejoubert, situado
25 km a leste. A cidade, capital da civitas dos lemovices, possuiu um considerável
desenvolvimento e uma importante monumentalização que culminaram no século II d.C. Mas
deve ter sofrido um declínio pois, no século IV, o historiador Amiano Marcelino não a
menciona entre as cidades que ocupavam o primeiro plano na Aquitânia.
A cidade ocupava entre 65 e 100 ha. Para compensar a inclinação, foram feitos
terraços com muros de sustentação. A malha urbana ortogonal foi estabelecida desde o início
da urbanização e as insulae apresentavam três módulos: a oeste, eram quase quadradas,
com cerca de 90 m de lado; a leste, retangulares, c. 90 x 80 m; e no centro, mediam
aproximadamente 90 x 100 m (Bedon 2001: 193; medida diferente da fornecida por Cavalieri
2002: 270; 95 x 120 m).
O complexo arquitetônico do fórum encontra-se hoje sob a Praça do Hôtel-de-Ville, no
entroncamento das antigas vias principais da cidade romana, "a cavalo" sobre o decumanus.
O fórum estava construído sobre uma plataforma de alguns metros com relação à área
contígua, de modo que sua arquitetura monumental se destacava mesmo a distância.
Acredita-se hoje que os vestígios arquitetônicos de um edifício romano de dimensões
consideráveis, sob a igreja de Saint-Michel, sejam do Capitólio.
O fórum ocupava duas insulae, com uma largura de cerca de 100 m e um
comprimento mínimo de 150 m.205 "Ele se dividia em três plataformas escalonadas. A mais
baixa, a sul, talvez sobre criptopórticos, era cercada em dois lados por muros muito
espessos: vários indícios levam à interpretação de uma area sacra. A do meio possuía uma
esplanada de cerca de 60 m L-O por 55 m, provavelmente o forum propriamente dito: duas
passagens, no meio dos seus pórticos laterais, davam acesso ao decumanus cortado pelo
conjunto arquitetônico; a basílica que margeava tradicionalmente os fora em um de seus
lados não foi encontrada. Quanto à plataforma superior, que devia atingir 150 m de
comprimento, pode ter sido um macellum. Neste local foram encontrados vestígios de uma
construção circular de 8,50 m de diâmetro, que se assemelharia muito, na hipótese de um
mercado, aos tholoi com funções diversas que freqüentemente equipavam essas instalações.
O conjunto monumental era cercado por pórticos e tabernas, algumas se abrindo para o
205. Medidas de Cavalieri; para Bedon (ibidem), o complexo forense ocupava três insulae, cobrindo uma área de,
ao menos, 270 x 104 m. A diferença, de 120 m, é exatamente a medida de uma insulae.
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interior, outras para as ruas adjacentes" (Bedon 2001: 193). Cavalieri complementa que os
lados longos possuíam uma série de tabernas com uma colunata coríntia na frente (com uma
altura das colunas calculada em torno de 6 m) sobre um estilóbata de 1,60 m de altura. Se
Cavalieri não considera o macellum, pode estar explicada a diferença entre as suas medidas
e as de Bedon.
A descrição de Bedon é bem mais completa que a de Cavalieri. Para este, as grandes
lacunas de conhecimento com relação a esse complexo forense não permitem precisar
informações sobre os outros edifícios do fórum nem sobre suas funções. Mas será possível
estimar a presença de uma basílica com base na comparação com outros sítios provincianos
e uma datação de idade augustana (com base, esta, na estratigrafia sobre um terreno
virgem), momento da fundação da cidade.

2.5. Limonum Pictonum
Nome atual: Poitiers, França, Departamento do Vienne.
População original: pictones ou pictos (Pictones).
Localização: em um promontório na confluência do Clain com o Boivre, acessível somente
por um istmo a sudeste.
Fundação: em idade augustana.
Esquema urbano: malha urbana ortogonal e insulae quadradas de 125 m de lado.
Fórum: identificado sob a Praça Charles de Gaulle, com pórticos a sul e leste.
Basílica: desconhecida.
Data: provavelmente século I d.C.
Limonum ou Lemonum era a capital galo-romana da civitas dos pictos, foi capital da
Aquitânia (em uma data indeterminada do século I ou II d.C., talvez sob Vespasiano) após
Saintes e antes de Bordeaux. Situava-se sobre um promontório, na confluência dos rios
Boivre, a oeste, e Clain, a norte e leste. O traçado desses dois rios formava quase uma ilha,
cujo acesso só era possível por um istmo a sudoeste.
A cidade galo-romana foi progressivamente substituindo o oppidum, que já era a
capital dos pictos antes da conquista romana (há vestígios de ocupação no setor da
Médiathèque). Em 51 a.C., um dos últimos adversários de César, Dumnacus, o chefe dos
andes (povo da Gália Celta, habitantes da atual Anjou), a sitia, o que leva os romanos a
intervir para resgatar o picto Duratius, seu aliado.
Seu apogeu ocorre na segunda metade do século II, quando sua superfície máxima
atinge 180 ha, o que faz de Lemonum a cidade mais extensa da província da Aquitânia
(Bedon 2001: 257).
Restos do fórum urbano foram identificados sob a atual Praça Charles de Gaulle.
Seria um grande espaço retangular, orientado na direção L-O e perimetrado tanto no lado sul
quanto leste por uma estrutura porticada onde se abriam tabernas. Em um desses ambientes
foi encontrado um mosaico com decoração geométrica do início do século I d.C., o que
possibilita datar a praça como da idade augustana ou pouco depois.
Nenhum traço da basílica.
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3. A Gallia Lugdunensis
A antiga Gália Celta, de César, foi denominada Gália Lugdunense sob Augusto, em
razão de sua capital, Lugdunum. Era o maior e mais homogêneo núcleo de tribos celtas,
localizado em uma ampla faixa de território compreendido entre os rios Sena, a nordeste, e o
Loire, a sudoeste, e a província Narbonesa, a sudeste. Ficava no centro do grande território
celta, entre a Bélgica e a Aquitânia e não possuía uma forte presença germânica nem ibérica
na sua população. Viu um grande desenvolvimento e integração comercial e social, inclusive
devido à extraordinária rede viária realizada por Agripa. As maiores cidades da província,
inclusive, desenvolvem-se ao longo dessas estradas (Lutetia, Rotomagus, Iuliobona,
Noviodunum).
A colônia romana de Lugdunum foi fundada em 43 a.C. por L. Munácio Planco, sob
ordem de César; ficava em uma posição relativamente central, mais próxima à Itália do que
da Costa Atlântica. Poucos dados são conhecidos sobre o fórum de Lugdunum, o que limita o
conhecimento sobre seu uso como modelo urbano e arquitetônico para as outras cidades da
província, embora desde o início do século I d.C. já fosse dotada de templos, teatros, termas
e do santuário federal das Tres Galliae, onde se reuniam os delegados de sessenta civitates
gaulesas para honrar Roma e Augusto. "É evidente que esta cidade constituía uma das
pontas avançadas da conquista cultural de Roma: exatamente por este motivo a ausência do
descobrimento do fórum citadino, elemento chave do viver 'em cidade', se evidencia na sua
gravidade" (Cavalieri 2002; 135-6).
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3.1. Darioritum, civitas Venetum
Nome atual: Vannes, França, Departamento de Morbihan.
População original: venécios (Veneti).206
Localização: ponto de confluência de estradas e de vau de um vale populoso. Situada em
uma península dominada pela colina de Boismoreau cujas encostas descem até o mar.
Fundação: provável assentamento celta, em idade histórica foi capital dos venécios.
Esquema urbano: desconhecido.
Fórum: praça de 176 x 96,50 m207, com a presença de um pórtico triplo (porticus triplex).
Basílica: edifício de 56 x 26,60 m, colocado como diafragma no centro do espaço forense.
Data: em torno da metade do século I d.C.
Darioritum, cidade estabelecida próxima ao vau (daí o significado da composição de
seu nome, -ritum) que cruzava o Rohan em época augustana, deve ter substituído um
oppidum situado em Locmariaquer.
A cidade romana foi instalada sobre a colina de Boismoreau, ao norte do porto que
"foi a causa motriz da instalação do assentamento romano"; parece que, anteriormente, o
assentamento era pouco utilizado (Cavalieri 2002: 156 e 158).
A definição do espaço forense parece ter sido projetada no povoado, mediante uma
série de valas paralelas, desde a época de Augusto.
O arqueólogo que conduziu os últimos trabalhos de escavação no fórum de Vannes,
A. Triste, estabeleceu três fases de ocupação da área: a primeira entre 30 a.C. e 30 d.C.,
quando se delimitou uma ampla esplanada com cerca de 3.600 m2. Uma segunda fase, entre
o final dos anos 30 d.C. até 45-50 d.C., quando o espaço é dividido em duas áreas, uma
retangular de 17,60 x 10,15 m, inteiramente cercada por um muro, e a outra cuja destinação
ainda não foi determinada. "Em ambos os casos se nota a presença de pequenas valas
dispostas em faixas paralelas: a hipótese é que se trate de filas para a disposição de árvores;
em tal caso identificando todo o espaço como um fanum, um bosque sagrado que sempre
'precede ou acompanha os complexos edilícios públicos'208" (op. cit.: 156).209
O terceiro momento é o da monumentalização do fórum, quando são erguidos os
grandes edifícios, em torno da segunda metade do século I d.C. O fanum210 é abolido e, em
seu lugar, é erguido um fórum tripartido de 176 x 96,50 m, no mesmo eixo NO-SE do antigo
fanum. Na área forense se define um espaço sagrado, pelo porticus triplex, uma basílica e
206. Há duas populações denominadas Veneti: os vênetos, povo do norte da Itália, habitantes da Venécia
(Venetia), região ao nordeste da Gália Cisalpina, tornada mais tarde província romana; e os venécios,
habitantes da Venécia gaulesa, tornada província da Gália Lugdunense. Escolhi denominar estes de "venécios"
para diferenciá-los dos italianos, embora a tradução do nome de ambos possa ser "vênetos".
207. Bedon 1999: 309 estabelece as dimensões de 172 x 96,50 m. As medidas fornecidas na ficha, por Cavalieri,
parecem apresentar um erro tipográfico de troca de números (196 x 76,50 m), que corrigi.
208. L. Pape, La Bretagne romaine, Rennes 1995: 73.
209. Cavalieri coloca em dúvida a interpretação do espaço como área sacra nas duas primeiras fases. "Além do
fato de que não está bem claro qual função desempenhavam as 'valas' encontradas, também é estranho que
uma zona cultual como um fanum tenha sido sucessivamente substituída por uma estrutura forense, sobretudo
considerando a grande atenção que o mundo antigo colocava no respeito aos locais sagrados e na sua
conservação onde tinham sido colocados ab antiquo. É verdade que parte do mencionado fórum deve ter
abrigado um templo, mas é igualmente inegável que uma estrutura templária nunca foi encontrada, nem mesmo
as fundações; assim, creio oportuna uma reconsideração de toda a história 'evolutiva' do complexo, não
desdenhando a hipótese proposta pelos ilustres pesquisadores, de que por longo tempo na colina de
Boismoreau tenha permanecido um espaço livre, provavelmente ocupado somente por estruturas provisórias,
para a criação de uma estrutura forense" (2002: 157).
210. Lugar sagrado; daí, templo.
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uma praça pública à qual se ascendia através de uma escada e uma dupla porta
monumental, em eixo com uma colunata.
Uma monumental basílica estava disposta transversalmente no centro da grande área
forense, separando o espaço em duas praças. O edifício media 56 x 26,60 m, com uma mediana
testudo211 de 10,30 m de largura, totalmente circundada por uma galeria com 5,50 m de largura.
Pela descoberta de alguns tambores de colunas de tufo, supõe-se que havia um períbolo
colunado que a dividia em dois espaços concêntricos.212 Na fachada noroeste, grandes pilastras
encostadas à parede compassavam as suas dimensões, enquanto foi reconstituída a presença
de uma êxedra quadrangular, provavelmente um tribunal. O acesso ao perímetro forense era
pelo lado sudeste da praça, onde havia uma entrada para a basílica "de fortíssimo impacto
monumental, com escadaria de acesso axial e semicolunas encostadas à parede" (op. cit.: 157).

Figura 68. Planta do complexo fórum-basílica de Vannes.

Pelos vestígios encontrados do porticus forensis, determinou-se uma típica planta em
Π. O fórum de Darioritum apresenta de forma exemplar uma característica que aparece
freqüentemente nos fóruns galo-romanos: a diversificação espacial e monumental que
aparece no interior das próprias galerias porticadas. Onde o espaço cercado por pórticos
encerra um templo ou um espaço sagrado, nota-se uma maior ênfase monumental, com
pórticos mais elevados, freqüentemente construídos sobre pódios, sistema estrutural trilítico,
presença de elementos arquitetônicos decorativos. Mas quando o mesmo circuito porticado
passa pela área próxima à basílica e à area forensis, ele se torna menos "canônico" com
relação às formas monumentais clássicas: uso de pilastras ao invés de colunas sustentando
arcos, maior amplitude das galerias, construção de tabernas. "Esta diferenciação é de grande
interesse se se tem em mente a diversa derivação dos porticus triplex templários daquela dos
pórticos forenses: diafragma para um temenos no primeiro caso, zona coberta para os
negócios no outro; é evidente que esta dupla natureza, mesmo que longe de Roma, local de
experimentação para tais estruturas, ainda é percebida de maneira sensível" (ibidem).
211. Nave central. Na verdade, Cavalieri não é muito preciso no uso dos termos latinos. Assim como usa abside e
êxedra praticamente como sinônimos, parece fazer o mesmo com os termos mediana testudo e spatium
medium. Este designa uma área central; aquele, uma nave central (conforme nota 12). Neste caso, o termo
correto para a basílica de Vannes seria spatium medium, pois não forma nave, mas dois espaços concêntricos
determinados pelo períbolo.
212. "Na verdade, foram encontrados dois tipos de colunas, um com fuste liso, outro canelado: entre os dois talvez
seja mais provável que o segundo decorasse o edifício basilical; PAPE 1995, p. 74" (Cavalieri op. cit.: 158, nota 5).

206

3.2. Forum Segusiavorum
Nome atual: Feurs, na França, Departamento do Loire.
População original: segusiavos (Segusiavi).
Localização: em uma região fértil, no ponto de encontro entre o Loire e a antiga estrada dos
oppida (Essalois-Joeuvres-Bibracte), e onde posteriormente passarão as importantes
estradas romanas de Lione-Rodez e Clermont-Vichy.
Fundação: a cidade surgiu entre o final do século I a.C. e o início do I d.C., capital da civitas
libera Segusiavorum.
Esquema urbano: foram determinadas as posições dos cardo e decumanus maximi; as
insulae mediam 100 x 100 m.213
Fórum: todo o complexo media 173 x 76 m e ficava no entroncamento de um cardo e de um
decumanus. Totalmente circundado por pórticos e com um templo no centro da área
ocidental. Parte da estrutura fica sobre um criptopórtico em Π.
Basílica: edifício de 66,50 x 23,30 m, fechando o lado oriental do fórum.
Data: primeira metade do século I d.C.
Capital da civitas dos segusiavos no Alto Império, sob os flávios recebe o título
(honorífico) de Colonia Flavia Forum Segusiavorum. A cidade foi fundada nos dois últimos
decênios antes de Cristo sobre uma aglomeração gaulesa anterior, uma das poucas que
realmente foi transformada em capital galo-romana.
O fórum de Feurs é considerado como modelo para os fóruns tripartidos das Três
Gálias. A restituição do complexo, com seus três elementos constitutivos fundamentais,
basílica, praça com pórtico e templo, demonstrou um projeto relacionado com outros espaços
forenses das províncias ocidentais, como Saint-Bertrand-de-Comminges (Aquitânia), Augst
(Germânia Superior) e Bavay (Bélgica).
O complexo, um retângulo com 173 x 76 m214, com seu eixo maior estando na direção
L-O, fica no centro da cidade antiga, no entroncamento de dois eixos viários ainda ativos.
Pela sua localização e amplidão, os estudiosos acreditam que o centro monumental políticoreligioso de Feurs já tinha sua localização prevista desde a fundação da cidade, ou no mais
tardar no final do principado de Augusto.
A repartição dos espaços segue um modelo que poderíamos chamar de canônico: de Leste a
Oeste encontramos uma estrutura basilical com cúria anexa, uma vasta área completamente circundada
por pórticos colunados e, por fim, uma zona sacra com um templo no centro, a última descoberta das
escavações arqueológicas (Cavalieri 2002: 145).

A basílica era um vasto edifício com cerca de 66,50 x 23,30 m, com um spatium
medium de c. 53,50 x 10,30 m. O períbolo colunado era constituído por 14 x 4 colunas que
parecem ter sido revestidas por "lajes" de granito. Um pequeno ambiente (de 4,50 m de
profundidade por 10,30 de largura), no lado menor norte, foi identificado como um tribunal. No
eixo principal do fórum e na parede leste da basílica há uma sala precedida por um amplo
vestíbulo com duas colunas ou pilastras in antis; pelo seu adorno marmóreo e arquitetônico,
sua entrada destacada e pelo seu pódio, é identificada como a cúria.
A basílica mantinha uma harmonia arquitetônica com os pórticos da praça forense
através de uma galeria que a precedia, com as colunas mantendo o mesmo alinhamento que
213. Bedon (2001: 165) fornece as dimensões de 106,5 m para as insulae quadradas do centro da cidade. No sul
e no norte, os módulos se reduzem para 94,50 m.
214. As medidas variam conforme os autores. Bedon et alii (1988: t.1, 221), 170 x 80 m; Bedon (1999: 309), 173 x
73 m. Mas Bedon (2001: 166) confirma as medidas de Cavalieri.
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o do períbolo da área central. "É possível, então, que se pudesse sair da basílica diretamente
para os dois braços laterais do porticus sem precisar passar necessariamente pela praça"
(ibidem).
A parte central das galerias formadas pelos pórticos possuía uma série de tabernas
em ambos os lados da praça. Estas se interrompem, porém, quando começa o vasto
criptopórtico em forma de Π (71 x 60 m), que suportava os pórticos que fechavam a parte
oeste do fórum, no nível da area.
No centro do fórum havia um amplo espaço livre (de 68 m no lado maior) "que talvez
fosse separado da zona cultual mediante um alto muro com uma única grande passagem
central" (op. cit.: 146).215
Embora haja uma unidade arquitetônica, o fórum de Feurs demonstra a existência de
uma hierarquização dos espaços, destacando a área do templo, com seus pórticos
circundantes. Inclusive, esta área sacra ficava em um nível mais elevado com relação ao
resto do fórum, e o próprio templo ficava sobre um alto pódio (uma característica planimétrica
dos santuários imperiais das províncias ocidentais).

Figura 69. Planta do fórum de Feurs.

Estudos mais recentes, com base na estratigrafia, e não apenas no urbanismo, da
área da basílica e na do criptopórtico, determinam que o complexo forense começou a ser
construído em torno de 15 d.C., sendo concluído no final do reinado de Tibério. Parece que
todo o complexo monumental seguiu um projeto unitário, e a diferença cronológica deve-se,
215. Tal repartição do fórum com a presença de um muro divisor só aparece, porém, em Pierre Gros, La France
gallo-romaine, Paris 1991: 60.
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sobretudo, à amplitude da obra. "No seu projeto, cada parte se integra sem dificuldade no
tecido espacial do complexo" (ibidem).
É evidente como o complexo forum-basilica de Feurs se insere em uma ampla série de
espaços forenses semelhantes que se deslocam por todo o território das antigas Gálias e além: o
ponto de partida é a axialidade na qual se dispõem todos os edifícios-chave; a tal simplicidade
espacial, porém, se acrescenta, no caso específico, segundo os arqueólogos, também uma
linearidade nas decorações arquitetônicas, que dava vida a uma das fórmulas entre as menos
"elaboradas, quase rústica, entre os exemplos de fóruns tripartidos". Ao contrário de Augst, Nyon ou
Avenches, em Feurs não se realizaram reconstruções ulteriores, o que nos permite, hoje, analisar
um caso precoce de uma similar sistematização urbanística.
Uma cronologia tão alta como a proposta, de mais de cinqüenta anos anterior ao que se
supunha para que um planejamento topográfico como esse começasse a difundir-se pelas Gálias
(segunda metade do século I d.C.), levanta o complexo problema da relação entre a construção do
fórum e a presença de instituições político-religiosas capazes de compreender e financiar um similar
programa edilício. (…) É claro que já no segundo quarto do século I d.C., em Forum Segusiavorum,
se criara uma classe dirigente, uma elite que participava tão intensamente da cultura de Roma que
garantiu, embora o título honorífico de colonia tenha sido concedido apenas em idade flávia, a
construção de monumentos públicos e administrativos correspondentes à sua autonomia de capital
da civitas Segusiavorum (op. cit. 146-7).

Feurs também demonstra a rapidez com que os planos forenses, provavelmente
elaborados na Itália, alcançaram as regiões a norte dos Alpes já nas primeiras décadas da
idade imperial.
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3.3. Lutetia Parisiorum
Nome atual: Paris, França, Departamento da Île-de-France.
População original: parísios (Parisii).
Localização: em um núcleo de comunicação terrestre e fluvial, no Sena.
Fundação: na Île de la Cité havia um oppidum celta destruído pelos romanos em 52 a.C.
Sucessivamente, na colina de Sainte-Geneviève, no último quarto do século I a.C., foi
fundada a cidade romana.
Esquema urbano: foi encontrada a grelha ortogonal na margem direita do Sena; o cardo
maximus é a atual Rue Saint-Jacques.
Fórum: encontra-se sob a atual Rue Soufflot. Era retangular e media 175 x 100 m;
circundado por pórticos e com um criptopórtico em Π na parte oriental. A reconstrução
monumental é do século II d.C.
Basílica: hipoteticamente fechando o lado ocidental da praça, até agora não encontrada.
Data: segunda metade do século I d.C., com restauros do século II.
Lutetia era inicialmente o oppidum principal dos parísios, estabelecido na Île de la
Cité. Atualmente a planta do fórum de Lutécia é razoavelmente bem conhecida. Em época
augustana, o centro monumental da cidade romanizada – ainda capital da civitas dos parísios
– instalou-se no flanco ocidental da colina de Sainte-Geneviève, no eixo da atual Rue
Soufflot; os lados maiores eram orientados na direção L-O, e o lado oriental do fórum ficava
diretamente no eixo de um dos cardines principais da cidade, o atual Boulevard Saint-Michel.

Figura 70. Fórum de Lutécia.
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O complexo inteiro era constituído por uma estrutura de 175 x 100 m,216 disposta
perpendicularmente aos cardines urbanos. Era circundado, menos no lado leste, por um
grande pórtico em Π sobrelevado com relação à praça em cerca de 2 m devido à presença de
um criptopórtico217 que corrigia o desnível de 4,80 m em direção a oeste tendo em vista o
declive da colina.
O pórtico superior, apoiado no criptopórtico, devia manter a mesma largura e também
a divisão em duas naves sustentadas por pilastras centrais e por uma colunata de mármore
na fachada. No lado externo desse pórtico em U havia uma fileira contínua de tabernas,
também esta precedida por um pórtico baixo. A própria presença das tabernas demonstra
que os únicos acessos para o fórum, provavelmente monumentais, ficavam no centro dos
lados norte e sul, onde se iniciavam as subestruturas do criptopórtico que sustentava toda a
parte ocidental da praça.
Internamente, a praça era constituída por uma grande área medindo 118 x 43 m que
provavelmente previa um templo a oeste e uma basílica civil a leste. Quanto ao templo, foram
encontrados os vestígios de um pódio e fragmentos de dois altares verossimilmente
colocados nas proximidades. Mas o lado oriental do fórum é menos conhecido. Supõe-se a
existência de uma basílica fechando esse lado da praça pela comparação com outros fóruns
tripartidos ocidentais. A área sofreu grandes transformações, especialmente a partir da Idade
Média, com a construção de vários edifícios, fazendo com que desaparecessem
completamente quaisquer traços pertencentes a uma basílica. Embora a existência de uma
basílica seja provável, seria muito arriscado propor qualquer hipótese para a sua estrutura
baseando-se na comparação com as de outros fóruns, uma vez que se sabe como eram
flexíveis os projetos forenses nas Gálias.218
E há um posterior elemento que precisa ser considerado na análise do fórum dos
parísios: a sua cronologia. O complexo passou por diversas reestruturações; a primeira
parece ter acontecido na segunda metade do século I d.C.; ao século II pertencem algumas
intervenções arquitetônicas e decorativas; e provavelmente do período de Constantino "é a
fortificação de todo o conjunto, fazendo com que assumisse um forte valor defensivo"
(Cavalieri 2002: 152-3).

216. Novamente as medidas diferem entre os autores: Bedon et alii (1988: t.2, 196), 150 x 100 m; Gros & Torelli,
Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma-Bari 1988: 535, 160 x 100 m. Bedon (2001: 248), 160 (lesteoeste) por 100 m (norte-sul).
217. Este criptopórtico era uma estrutura de grande porte, suas galerias mediam cerca de 12 m de largura por 6
de altura, medidas que tornaram necessário o uso de pilastras de sustentação central.
218. Embora a falta de uma basílica no fórum de Lutetia não o tornasse completamente atípico. "Na codificação
urbanístico-arquitetônica romana, de fato, cada vez mais se evidencia como, diante da idéia – algumas vezes
pré-concebida – de uma aplicação canônica e padronizada do complexo templo-basílica-pórticos, amplo espaço
era deixado às contingências locais, tanto topográficas quanto arquitetônicas" (Cavalieri 2002: 152).
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3.4. Verdes (vizinha a Beaugency)
Nome antigo: desconhecido.
Nome atual: Verdes, França, no Departamento de Loir-et-Cher.
População original: carnutes (Carnutes).
Localização: em um fértil altiplano da baixa Beauce, provavelmente no percurso viário que
ligava Lutetia Parisiorum a Caesarodunum (Tours).
Fundação: desconhecida.
Esquema urbano: a topografia urbana só é conhecida por escavações limitadas à área
forense, o que torna difícil delinear um quadro global.
Fórum: trata-se de um vasto espaço de 100 x 70 m, cuja função permanece incerta,
circundado em dois lados por uma série de tabernas.
Basílica: vasta sala, de 45 x 18 m, terminando com duas êxedras.
Data: século I d.C. (?).
Até 1976 pensava-se que o sítio apresentasse apenas vestígios de um complexo
termal (Grenier 1958: 320-323). Estudos de fotografias aéreas, realizados sobretudo por M.
D. Jalmain,219 permitiram identificar estruturas de uma verdadeira cidade. Não há qualquer
menção – em texto, carta ou itinerário – sobre Verdes.220

Figura 71. Planta do complexo fórum-basílica de Verdes.

A parte monumental do assentamento – provavelmente um vicus –, ladeada por um
grande complexo termal a oeste, é constituída por um grande fórum (100 x 70 m) circundado
em dois lados por uma série de tabernas, "segundo o notório esquema do fórum fechado que

219. "Verdes la romaine", in Les villes de la Gaule Lyonnaise, Toulouse 1992: 305-319.
220. Até mesmo o nome de "Verdes" é uma atribuição moderna, dado ao sítio devido ao fato de o assentamento
estar localizado em um amplo vale isolado no altiplano do Departamento de Loir-et-Cher.
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se encontra em Lutetia, Augst, Caerwent e Sceaux-du-Gâtinais”221 (Cavalieri 2002: 160). A
praça é um longo retângulo com orientação norte-sul, com porticus forensis nos lados leste e
oeste, sob os quais se abrem cerca de quarenta tabernas.222
A basílica, que fechava o lado norte da praça, media cerca de 45 x 18 m e possuía
duas êxedras nas extremidades leste e oeste. Seu lado sul dava diretamente para o fórum,
com oito grandes arcadas, das quais restam somente os traços das colunas ou pilastras de
fundação. Através da comparação com outros exemplos forenses, especialmente Nyon e
Martigny, acredita-se que seja do século I d.C.

221. Sceaux-du-Gâtinais, a antiga Aquae Segetae, a poucos quilômetros a sul de Feurs, é, como Verdes, um
exemplo de assentamento secundário equipado com uma importante panóplia monumental.
222. O lado meridional é mais difícil de reconstituir através da fotografia aérea porque se encontra em terreno
inculto.
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Basílicas de identificação duvidosa ou insuficientemente escavadas da Gallia
Lugdunensis
3.5. Agedincum
Nome atual: Sens, na França, Departamento do Yonne.
População original: sênones (Senones).
Localização: zona pantanosa próxima à confluência do Yonne e do Vanne.
Fundação: pelos vestígios de terra sigillata arretina, provavelmente augustana.
Esquema urbano: planta ortogonal com insulae quadradas de 100 m de lado.223
Fórum: no cruzamento dos dois eixos urbanos, com 210 x 110 m e um templo na parte leste.
Basílica: no lado oeste do fórum.
Data: provavelmente do século I d.C.
Era a capital da civitas Senonum, assumindo honorificamente o título de Colonia
Senonum antes ou durante o reinado de Marco Aurélio. Localizava-se em um terraço fluvial
da margem direita (oriental) do Yonne, na sua confluência com o Vanne.
A cidade parece ter surgido em época gaulesa, próxima demais do Yonne –
quarteirão de Saint-Paul, onde possuía uma oficina monetária. Já era, provavelmente, a
capital dos sênones quando César aquartelou ali seis legiões para passarem o inverno, em
53 a.C.
Após a conquista, parece que Sens sofreu uma romanização bastante lenta, adotando
o plano ortogonal somente na metade do século I d.C., que foi realizado sobre uma
plataforma artificial, a fim de limitar os riscos de inundação, "mas aumentou
consideravelmente seu setor monumental e residencial no século II d.C., às custas de
habitações modestas". Constata-se graves danos no final do século II, talvez relacionados
com os combates que precederam o reinado de Septímio Severo, em 197 (Bedon 2001: 295).
A extensão máxima de Agedincum foi avaliada em cerca de 225 ha, ou um quadrado
de 1.500 m de lado, mas com densidade irregular, uma vez que havia setores sem
construções (ibidem).
O fórum só foi descoberto durante os trabalhos arqueológicos de 1988,224 no
entroncamento dos dois eixos urbanos. Estava orientado no sentido L-O e suas dimensões
totais ficavam em torno de 210 x 110 m, compreendendo, no século II d.C., três partes
principais: uma esplanada a leste, com um templo erigido sobre um pódio com mais de 25 m
de largura; no centro, um espaço cívico, com uma série de tabernas colocadas ao longo dos
eixos viários; e a basílica a ocidente. Para D. Perrugot,225 embora apresente os três
elementos fundamentais do fórum tripartido, não parece que fosse um fórum fechado em si
mesmo.
Na metade do século II d.C., a praça pública é integrada a um grande centro
monumental que modifica o projeto urbanístico inicial de Sens, ampliando o fórum para duas
insulae, o que quase dobrou seu tamanho na direção sul, onde foram encontrados edifícios
com características de termas e uma grande estrutura com planta basilical com êxedra
223. Bedon (2001: 295), porém, afirma que "as ruas determinavam insulae retangulares, de 110 m entre kardines
e 150 m entre decumani, menos na altura do forum".
224. Por isso Bedon et alii (1988, t 2: 231) afirmam que o fórum encontra-se em "local não conhecido".
225. "Sens: origine, développement et repli du I siècle au début du V siècle", in Les villes de la Gaule Lyonnaise,
Toulouse 1996: 268, citado por Cavalieri 2002: 285.
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(dimensões que superam os 35 m de comprimento). "Não está bem claro se este último
edifício substituiu a basílica precedente ou era, como parece mais verossímil, uma estrutura
de caráter comercial semelhante ao macellum encontrado em Saint-Bertrand-de-Comminges"
(Cavalieri 2002: 248).

3.6. Lugdunum
Nome atual: Lyon, França, Departamento do Rhône.
População original: segusiavos (Segusiavi).
Localização: sítio acidentado, em posição dominante da confluência do Ródano com o
Saône, é um nó viário do sistema de estradas criado por Agripa e também ponto de
passagem para as comunicações fluviais.
Fundação: o sítio já era ocupado pelo santuário celta do deus Lug. Havia dois núcleos
habitacionais: um segusiavo, sobre o platô na colina que domina o vale da confluência
dos dois rios (Fourvière); e o outro na margem dos rios (Condate). A fundação da
cidade romana – que acolheu os colonos de Vienne, perseguidos pelos alóbroges, em
61 d.C. – aconteceu por volta de 43 a.C., obra do general de César, Munácio Planco.
Sob Augusto, era denominada Colonia Copia Felix Munatia Augusta; na época de
Cláudio, Colonia Copia Claudia Augusta.
Esquema urbano: foram encontrados o cardo e o decumanus maximi, a partir dos quais se
pode supor uma malha urbana regular. A cidade era dividida em três setores: a zona
residencial e os monumentos públicos no platô da colina; a parte comercial na ilha das
canabae; e o quarteirão religioso e administrativo que domina a confluência dos rios.
Fórum: identificado sob a Praça de Fourvière.
Basílica: não encontrada.
Data: século I d.C. ou II d.C., segundo a hipótese aceita.
Lugdunum era uma colônia de direito romano que se beneficiava também do ius
Italicum, este último tendo sido concedido provavelmente por Cláudio. No Alto Império,
possuía a função de capital da província Lionesa e, simultaneamente, das três províncias da
Aquitânia, da Lionesa e da Bélgica. A colônia possuía um território, ou ager coloniae, que
prevalecia sobre o da civitas dos segusiavos (cuja capital era Forum Segusiavorum, Feurs).
Na colina de Fourvière havia um oppidum celta, com o santuário do deus Lug, e na
área entre o Ródano e o Saône, na confluência dos dois rios, em uma pequena península
fluvial que os celtas denominavam condate, havia uma outra aglomeração de pequenas
dimensões. Era um local estratégico, pois era um ponto de confluência entre a Itália, o
Mediterrâneo e a Gália, o que propiciou o seu desenvolvimento urbano sob domínio romano.
Sob Augusto, quanto se torna a capital da provincia Lugdunensis, centro administrativo e religioso principal das Três Gálias (em 12 a.C.), Lyon floresceu culturalmente e
comercialmente. Mas o estudo de seu fórum é uma questão ainda não resolvida pelos
estudiosos. Uma dentre as mais recentes publicações sobre o centro forense (O Guide du
Lyon gallo-romaine, Lyon 1994, de J. Burdy e A. Pelletier) afirma que provavelmente um
espaço forense, de 140 x 75 m, foi identificado sob a atual Praça de Fourvière, mas com
relação aos edifícios forenses, basílica, cúria ou pórticos, não se identificou nenhum traço.
Para Mario Attilio Levi (1989: 419-20), havia mais de um fórum, devido ao crescimento da
cidade (opinião compartilhada por Cavalieri 2002: 272-3). "É muito provável que uma praça,
provavelmente o próprio forum – difícil estabelecer com certeza se aquele de idade júlio-
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cláudia ou do século II d.C., provavelmente o primeiro – se colocasse próximo à atual Praça
de Fourvière226: extremamente inverossímil, porém, é esperar encontrar hoje qualquer traço
dessa estrutura que, por causa da reutilização dos materiais de construções antigas, deve ter
sido demolida desde há muito tempo, junto com muitas das construções de época romana
nesta zona" (op. cit.: 273).
Uma estrutura, provavelmente identificável com o forum novum, foi descoberta nas
escavações dos últimos anos, no Plateau de la Sarre, datada do século II d.C., sobre a base
dos restos arquitetônicos de um templo octastilo dedicado a Júpiter.227

3.7. Noviodunum Diablintum
Nome atual: Jublains, na França, Departamento Mayenne.
População original: diablintos e diablintes (Diablintes), nome de uma parte dos Aulercos.
Localização: no entroncamento de antigos percursos celtas, a cidade romana surge na
proximidade de um antigo assentamento indígena.
Fundação: final do século I a.C.,228 com urbanização a partir da segunda metade do século I d.C.
Esquema urbano: tecido viário ortogonal, com insulae de dimensões irregulares.
Fórum: amplo espaço retangular que, no centro, demonstra traços de um templo.
Basílica: não encontrada.
Data: da segunda metade do século I d.C. até o III d.C.
Os primeiros traços de ocupação no sítio de Jublains são do século IV ou III a.C., no
local do futuro templo da cidade romana. Desde essa época, trata-se de um santuário, com
uma população que se instala ao redor, sobretudo no final da época gaulesa. "Sua densidade
parece muito fraca para que se possa falar de uma urbanização. Jublains não constitui,
então, um oppidum. Mesmo assim, sua escolha como local para estabelecer uma capital de
civitas e a reconstrução do santuário de pedra, em época romana, faz pensar que, desde o
La Tène (últimos séculos antes de Cristo), Jublains não se limita a uma função extritamente
local. Deve ser visto, sem dúvida, como o principal santuário dos diablintos" (Bocquet &
Naveau 2002: 17).
A fundação da cidade galo-romana, ao lado da pequena aglomeração gaulesa, data
do final do século I a.C., porém uma verdadeira urbanização só é percebida a partir dos anos
20 d.C. Esta ainda tem um caráter espontâneo, que se traduz pela ausência de organização
ortogonal. A partir da segunda metade do século I d.C. se implanta o plano urbanístico, com a
divisão do sítio em insulae retangulares, e tem início a construção dos edifícios públicos: o
novo templo, por volta de 66-68, o fórum, as termas e o teatro (ibidem).
O fórum urbano é identificado com um amplo espaço retangular, escavado apenas
parcialmente, fechado nos lados leste e oeste por um pórtico; a norte, é delimitado por uma
série de pequenos ambientes em fila. No centro havia um templo que, com base na
dedicatória a Júpiter e Augusto divinizado, pode ser identificado como o Capitólio local.

226. "Fourvière" derivaria do topônimo forum vetus.
227. Informações sobre os últimos trabalhos arqueológicos nos sítios da cidade de Lyon demonstraram que a área
já era ocupada desde pelo menos 9.000 a.C. Gerard Collomb et alii, "Dossier Lyon: des origines au Moyen Âge,
30 ans de découvertes", in Archéologia, 415; Dijon: octobre 2005: 14-58, vários artigos e autores.
228. Cavalieri (2002: 267) "sob Tibério ou Cláudio, por volta de 50 d.C.", mas Bedon (2001) e Bocquet & Naveau
(2002) afirmam a fundação romana é do final do século I a.C.
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Bedon (2001: 179) estima um comprimento total para o complexo forense de c. 100 m (a
parte escavada é de 52 m), e a largura, por volta de 53-55 m.
A cronologia do complexo forense indica várias fases, a partir do século I d.C. até o III,
quando toda a praça sofreu uma transformação funcional, dotando-se de quatro torres
defensivas, mas até hoje não surgiram traços da basílica. O declínio de Jublains começa no
século III d.C.; em época merovíngia é apenas um vicus.

Figura 72. Planta de Jublains na segunda metade do século I d.C.
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4. A Gallia Belgica
Todo o norte da antiga Gallia Comata tornou-se a província da Gallia Belgica quando
o território foi administrativamente dividido em Tres Galliae, por Augusto. Grosso modo, o
território era delimitado pelo curso do Reno, a nordeste, e pelos do Sena e do Marne, a
sudeste. Mas já sob Tibério uma ampla faixa da margem esquerda do Reno foi separada
administrativa e militarmente da Belgica, constituindo o embrião do que seriam, sob
Domiciano (89 d.C.), as províncias da Germania Inferior e Superior.
Segundo Tufi (2000: 85-7), a Belgica sempre foi uma região com uma grande rede
fluvial, o que também a condicionava, junto com a rede viária imperial, a ter condições ideais
para o transporte de seus produtos – fruto de campos férteis e facilmente irrigáveis – para
mercados vizinhos e distantes. "Daí a opulência de cidades como Bavay, Trier e Amiens"
(Cavalieri 2002: 163).
As principais bacias fluviais belgas eram a oriental do Sena (Sequana), com seus
afluentes Oise e Marne (respectivamente Isara e Matrona); as bacias do Somme e do
Schelda (Samara e Scaldis); o alto curso do Mose e do Moselle.
O peso estratégico e econômico dessas regiões setentrionais é evidente na organização
político-administrativa: de fato, se a sede do governador provincial foi estabelecida bem cedo em
Reims, o antigo oppidum Durocortorum, fazendo dele a capital política, a sede do fiscus, a partir do
final do século I d.C., tiveram sede em Trier, com uma jurisdição estendida à Belgica e às duas
Germânias. Desse modo se obtém uma subdivisão dos poderes que levou a um controle mais
profundo do território, acelerando a aculturação no sentido urbano da região (Cavalieri 2002: 163).

Desde cedo a Bélgica também contava com um complexo sistema de infra-estrutura
viária, com a criação de acampamentos de parada para os exércitos em marcha na direção
oriental e também núcleos de habitação dotados de planejamento urbano desde época
augustana (Bavay, Trier, Metz e Amiens). Mas foi sob Cláudio, com seu projeto de conquista
da Britânia fundado em recursos econômicos da Bélgica, que se deu o maior desenvolvimento urbano, com a construção de monumentais edifícios públicos, entre eles os
grandiosos complexos forenses.
A maior parte das cidades romanas da Bélgica são, sobretudo no norte da região,
criações ex nihilo.229 Diferente da vizinha Lugdunensis, onde havia núcleos habitacionais de
madeira, de tradição celta, que ainda estavam em uso contemporaneamente à edificação dos
complexos forenses. Exceção é Alésia, mas esta é um caso especial que será estudado
abaixo.
Isto significa que Roma, mesmo no interior de um mesmo território gaulês, nem sempre
encontrou um mesmo substrato cultural com o qual confrontar-se e nem sempre os generais
romanos empregaram o mesmo método ou os mesmos meios para pacificar os territórios. Sabemos,
na verdade, que a bem sucedida penetração cultural de Roma foi, em boa parte, imposta com o
emprego, mais que do exército, do modelo urbano que mostrava, através da fundação de cidades
pululantes de edifícios públicos luxuosos e casas acolhedoras, um estilo de vida que bem
impressionava o imaginário dos "bárbaros" do norte europeu; esta, de fato, foi a política empregada
na Lugdunensis e também na Britannia como recorda Tácito no famoso discurso proferido por
Agrícola aos bretões [Agr. 21,1]. Todavia, na província Belgica, o caráter fortemente belicoso das
tribos autóctones e a dificuldade do território forçaram a uma escolha de integração mais radical,
empregando as legiões na criação dos primeiros assentamentos – procedimento utilizado, por outro
lado, em qualquer território recém-conquistado – e promovendo a criação de uma província
230
altamente militarizada onde, pelo menos até o final do século I d.C. , o papel dos centros urbanos

229. "A tal propósito, J. Mertens ["Quelques aspects de l'urbanisation dans les régions septentrionales de la Gaule
Belgique à l'époque romaine", in Les villes de la Gaule Lyonnaise, Toulouse 1996: 361-393] faz uma distinção
entre a Belgica setentrional ou marítima, onde, antes da chegada de Roma, não havia nenhuma forma de
ocupação nem mesmo proto-urbana: é a região dos vici e aedificia, como disse César (B.G. VII, 14, 5), das
habitações esparsas, delimitadas por amplos espaços para a criação dos rebanhos; e a Belgica do sul,
montanhosa, onde os clãs familiares tendiam, em caso de perigo, a encerrar-se em pequenas aldeias seguras
nas montanhas" (Cavalieri op. cit.: 165, nota 6).
230. Quando se criaram as províncias germânicas, separadas da Bélgica, esta deixando de ser território de
fronteira, e a conseqüente monumentalização de algumas das cidades, como Amiens, Bavay e Metz.
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assim como a divisão dos espaços e a escolha dos edifícios permaneceram ligados às necessidades
e aos interesses de uma comunidade colocada em uma região de fronteira (Cavalieri 2002: 164).

Cavalieri (2002: 179-183) inclui no seu catálogo uma suposta basílica existente em
Grannum Andesina, atual Grand, um antigo santuário celta que se transformou em
assentamento romano. Mas Balty (1991: 419-422), apesar das amplas dimensões do
edifício,231 não considera que seja uma basílica. O monumento está isolado e privado de todo
contexto arquitetônico e sua identificação como basílica é devida à forma "vitruviana", com
êxedra. Esta possui um mosaico no piso cujo retângulo central figurado representa,
provavelmente, uma cena de comédia latina, o que não era condizente com uma cúria, se
entendemos esta sala como tal. Também não foi identificado qualquer vestígio de um fórum
no qual se inserisse a "basílica", nem nas vizinhanças. E Balty verificou que o espaço onde
ela se encontra não era coberto, apenas a êxedra com mosaico o era. Por estas e outras
razões, exclui "categoricamente esta construção da lista das basílicas e das cúrias da Gália
onde ela não tem seu lugar" (p. 422). Na verdade, também Cavalieri expressa fortes dúvidas
sobre a identificação do edifício, preferindo identificá-lo como "um local de encontro para
alguma irmandade privada, consortium, talvez de atores ou de amantes do teatro" (p. 181).
Só não diz por que incluiu o edifício no seu catálogo. Se ambos os autores rejeitam a
identificação do edifício de Grand como basílica, sua inclusão no presente trabalho seria um
dado que comprometeria a análise.

231. Com mais de 14,12 x 13,87 m, com uma êxedra com 7,22 m de profundidade e abertura de 5,43 m.
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4.1. Alesia ou Vicus Alesiae
Nome atual: Alésia, na França, Departamento da Côte-d'Or, próxima à moderna AliseSainte-Reine.
População original: mandúbios (Mandubii).
Localização: a fortificação gaulesa e o sucessivo vicus galo-romano ocupavam o altiplano do
topo do Monte Auxois, aos pés do qual está a confluência de três cursos d'água, o
Oze e o Ozerain que deságuam no Brenne que, por sua vez, termina no Sena. É uma
posição defensável e muito bem localizada.
Fundação: a cidade romana foi fundada no século I d.C., embora os vestígios de um templo
galo-romano dedicado a Taranis pareçam ser da segunda metade do século I a.C.
Esquema urbano: os poucos dados disponíveis indicam uma fundação urbanística regular,
embora o desenho das habitações pareça sugerir quarteirões de várias dimensões.
Fórum: espaço trapezoidal de 85 x 185 m, inteiramente circundado por pórticos, dividido em
duas partes pela basílica.
Basílica: edifício retangular, de 45,70 x 13 m, colocada em posição de diafragma dividindo o
fórum em duas partes, uma a leste e outra a oeste.
Data: o fórum surge inicialmente no século I d.C.; as sucessivas ampliações e reelaborações da
basílica são do século II d.C. A última reconstrução acontece durante o século III d.C.
Existe uma questão em aberto entre os autores consultados sobre a província a qual
pertencia o vicus de Alésia. Bedon (2001: 63-6), diferentemente do que informa Cavalieri
(2002: 138-43, que inclui o vicus na Gália Lugdunense), diz que Alésia era um vicus da civitas
dos Lingones, pertencente à Bélgica, depois à Germânia Superior (a partir de Domiciano) e
que apenas após as campanhas de Caracalla contra os germânicos passou a fazer parte da
Lugdunense.232
Para tentar resolver o problema, foi utilizado o trabalho de Goudineau (1980: 8798). Este afirma que sob César, Alésia, um oppidum mandúbio, estava incluído na Gália
Celta, fazia parte da Confederação dos Éduos; mas ficava muito próxima à fronteira entre os
territórios dos língones,234 no limes entre as posteriores províncias Belga e Lugdunense. Se
sob Augusto, as capitais galo-romanas geralmente foram fundadas em novos locais,235 no
caso de Alésia, porém, embora tenha sido um local de resistência (onde Vercingetórix
sucumbiu ao cerco dos romanos), a urbanização galo-romana se deu no mesmo local do
oppidum gaulês, embora tenha deixado de ser capital dos mandúbios, tornando-se um vicus.
233

Mas de qual província romana? No "Corpus des oppida" de Fichtl (2000: 203), entre a
bibliografia mencionada sobre o sítio, a referência à obra de J.-P. Petit & M. Mangin (eds.),
Atlas des agglomérations secondaires de la Gaule Belgique et des Germanies, Paris: 1994,
dá a entender que Alésia pertencia a uma dessas províncias. Portanto, a questão permanece
aberta. Não é nada improvável Augusto ter excluído Alésia da civitas dos éduos, passando-a
para a dos língones, apenas em razão de seu papel de resistência na guerra de conquista.
Se este for o caso, e Bedon o confirma parcialmente, Alésia estaria em território belga,
anexada à civitas dos língones, mas como capital de seu próprio pagus. Embora as
232. A outra obra de Bedon (et alii 1988, t.2) não inclui Alésia entre as cidades estudadas, talvez por ser uma
aglomeração secundária, um vicus (?).
233. Na verdade, diversas outras obras foram consultadas, mas não esclareceram o assunto. A tendência entre os
arqueólogos franceses é mencionar apenas a região moderna do sítio.
234. Kruta (2000: 400) confirma esses dados.
235. Segundo Goudineau, Augusto se recusava a fundar uma capital em local elevado, mas menos em razão do
valor simbólico que possa ser atribuído a ele, como resistência indígena, mas principalmente pela capacidade de
se inserir essa nova fundação em uma rede viária coerente, necessária para uma administração eficiente (p. 98).
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características étnicas provavelmente se assemelhassem mais às dos éduos, no presente
trabalho não será mantida a divisão de Cavalieri,236 preferindo-se manter, neste caso, a
divisão romana.
Antes da chegada dos romanos, o oppidum de Alésia era a capital da pequena civitas
dos mandúbios, entre duas importantes e fortes comunidades celtas, os éduos (a sul) e os
língones (a norte). A fundação do oppidum situa-se por volta de 70 a.C., mas o sítio já devia
fazer parte do itinerário comercial proto-histórico antes do oppidum.
O limite entre essas duas civitates (dos mandúbios e dos língones), depois da
conquista da Gália, tornou-se o limite (limes) administrativo entre a Gália Lugdunense – que
incluía os éduos – e a Gália Belga – que englobava o território dos língones. O vicus de
Alésia substituiu a fortaleza onde Vercingetórix foi preso, em 52 a.C. Em menos de dois
séculos a comunidade urbanizada já possuía todo um conjunto monumental de edifícios
públicos.

Figura 73. Planta do assentamento de Alésia.

O centro da atividade edilícia localizou-se onde antes ficava o templo dedicado a
Taranis (assimilado a Júpiter). Primeiro foi construída uma praça porticada ao redor do antigo
templo reedificado com blocos de pedra (século I d.C.); em um segundo momento, o períbolo
foi alongado e o espaço forense trapezoidal passou a ter 85 x 185 m, inteiramente circundado
por pórticos (amplitude de cerca de 4 m). No século II d.C. uma basílica foi colocada em
posição de diafragma entre as duas partes da praça, orientada NE-SO, separando a área
político-civil, a leste (medindo c. 35 x 20 m), e a sacra, a oeste (60 x 48 m). No início do
século III, o edifício basilical foi reconstruído e ampliado, e os pórticos do fórum são
substituídos por galerias fechadas.
A basílica possuía uma planta retangular de um só volume (não há traços de divisões
internas formando naves), com largura de 13 m e comprimento de 45,70 m, inclusas as duas
236. O problema das fronteiras territoriais nesta região não se limita ao período romano, mas remonta ao La Tène.
Ver artigo de Ph. Barral, J.-P. Guillaumet & P. Nouvel, "Les territoires de la fin de l'Âge du Fer entre Loire et
Saône: les Éduens et leurs voisins. Problématique et éléments de réponse", 2002: 271-6.
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êxedras colocadas no eixo longitudinal (com larguras de 8,33 m e profundidade de 4,35 m a
norte e 4,47 m a sul). Havia uma terceira abside, ou êxedra, mais ampla, no centro do lado
leste,237 que é reconhecida como a cúria citadina,238 medindo 11 x 8,25 m.

Figura 74. Planta do complexo fórum-basílica de Alésia.

Exemplos da tipologia espacial de nave única também podem ser encontrados na
Itália (Veleia, Brescia) e nas províncias ocidentais (Martigny, Doclea – atual Montenegro,
antiga Dalmatia – e Eysses). Este fato criava a necessidade de um sistema de iluminação
diferente do clerestório (claristoria). "De fato, tal disposição arquitetônica necessita da
presença de uma dupla colunata interna sobre a qual colocar as contignationes239 para dispor
as lunetas" (Cavalieri 2002: 139-40). É possível supor, então, levando-se em conta também
as bases de colunas na fachada oriental e o exemplo de Veleia, que a entrada de luz
estivesse colocada diretamente na parede voltada para o fórum político-civil – o lado da
basílica tido como o monumental – onde também foram encontradas bases para estátuas.
Além disso, ao tornar comum ulteriormente tal estrutura, (…) se coloca também a vontade
de tornar precioso, ou melhor, de destacar arquitetonicamente os espaços de maior conotação
ideológica do edifício, as êxedras, mediante a inserção de colunas funcionando como diafragma
entre o grande espaço central e os anexos, provavelmente lugar de encontro do "senado" local e dos
tribunais judiciários (op. cit.: 140).

Cavalieri também aproxima as basílicas de Alésia e de Veleia e Doclea com relação
às suas larguras, respectivamente 13 , 11,70 e 12,75 m. Para o autor, tal semelhança em
largura indica não apenas uma coincidência, mas sobretudo – especialmente levando-se em
conta que possuíam uma única nave – um limite estrutural no qual, além dos 13 m, "não era
possível realizar um teto coberto" (op. cit.: 141).

237. Cavalieri afirma que as três absides eram uma característica típica do século II d.C. em diante (2002: 139).
238. "Quanto ao que afirma R. Chevallier ['Problèmes de l'occupation du sol dans la Gaule romaine', nos atos do
colóquio I diritti locali nelle province romane, Roma 1974, p. 312] acerca da impossibilidade de existência de um
ordo decurionum em Alésia por causa da sua condição de vicus, hoje resulta superado pela pesquisa mais
recente que atesta a presença de um senado decurial e não de um conselho de vicani. Sobre a questão, ver D.
Paunier [et alii, 'Spécifités du vicus' in Les agglomérations secondaires. La Gaule Belgique, les Germanies et
l'Occident romain, Actes du Colloque de Bliesbruck-Reinheim, dir. por J.-P. Petit e M. Mangin, Paris] 1994, pp.
283-290" (Cavalieri 2002: 143, nota 10).
239. Contignatio, -onis: madeiramento; também andar ou pavimento.
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4.2. Bagacum Nerviorum
Nome atual: Bavay, França, Departamento do Norte.
População original: nérvios (Nervii).
Localização: na encosta sudoeste de uma colina, ficava no centro de um nó viário muito
importante, na passagem da estrada que leva de Langres ao Mar do Norte: próximo à
cidade convergem sete percursos viários.
Fundação: originalmente, era apenas um vicus fundado entre 19 e 15 a.C., quando Agripa
criou o vasto sistema viário das Gálias. Sofreu um grande crescimento na época de
Cláudio, com a renovação de seu urbanismo, ao menos na área do fórum.
Esquema urbano: existe um plano urbanístico ortogonal estabelecido desde a sua fundação,
com insulae de 100 x 150 m240; uma ampliação sucessiva da cidade criou quarteirões
com um módulo de 70 x 100 m241 e uma diferença de orientação da grade urbana de
cerca de 7° com relação à precedente. A extensão máxima da cidade foi de 40 ha.
Fórum: é um grande complexo, de características tripartidas, na parte noroeste da cidade, de
102 x 240 m, sustentado na sua porção ocidental por um criptopórtico e dividido em
dois setores com elevações diferentes: o ocidental é mais elevado. Ambas as partes
eram circundadas por vastos pórticos.
Basílica: a estrutura com três naves, de 94 x 38 m, concluía o lado breve oriental do fórum.
Foram evidenciadas pelo menos três fases edilícias.
Data: a primeira basílica pode ser datada por volta da primeira metade do século II d.C.,
enquanto as duas fases sucessivas são do século III.
Bagacum Nerviorum localizava-se em um estratégico entroncamento viário da Gallia
Belgica, tanto militar quanto comercial, pois era a ligação do Mar do Norte com o interior da
França e, daí, até a região mediterrânea. Porém, administrativamente, embora Augusto a
tenha transformado em capital da civitas Nerviorum, nunca alcançou um papel de primazia.242
É exatamente por este motivo que causa admiração a presença de um complexo forense que
está entre os mais extensos e monumentais das províncias ocidentais e, ao mesmo tempo,
"que se destaca também pelas dificuldades interpretativas colocadas aos arqueólogos na
identificação das suas estruturas" (Cavalieri 2002: 171).
O fórum, apesar de apresentar uma estrutura aparentemente "canônica",
caracterizada por uma axialidade rigorosa e aspecto tripartido (de oeste para leste, o eixo
longitudinal se divide entre um templo inteiramente circundado por pórticos, uma ampla area
e uma basílica), se diferencia dos outros complexos forenses tripartidos pela dificuldade
interpretativa das estruturas definidas como templo e basílica.
O complexo forense mede 102 x 240 m243; apresenta uma grande praça a oeste, com
três lados circundados por pórticos em Π, sobre um monumental criptopórtico subterrâneo

240. Bedon (2001: 98), "insulae de dimensões médias de 110 m N-S por 60 m L-O".
241. Bedon (ibidem): "Na metade do século I d.C., a construção de um forum arquitetural, orientado um pouco
diferentemente por razões de adaptação à topografia, provocou à sua volta modificações na trama viária, e
finalmente o estabelecimento de um novo quadriculado, quase quadrado, de cerca de 120 x 110 m, que se
sobrepôs, neste setor, ao plano antigo".
242. "A cidade nunca foi capital provincial ou sede de personagens ilustres no panorama da política imperial: seu
fasto monumental, evidente em primeiro lugar no fórum, é advindo de uma riqueza originária do tráfico comercial
que por ali transitava" (Cavalieri 2002: 177, nota 2).
243. As medidas apresentadas muitas vezes são imprecisas. Neste caso, escolhi as medidas fornecidas por Balty
(Curia Ordinis 1991: 425), que fez um estudo detalhado e rigoroso sobre as basílicas com cúria anexa. Outras
medidas encontradas para o fórum de Bavay são: 100 x 230 m (Pelletier, La civilisation gallo-romaine de A à Z,
Lyon 1993: 42); 110 x 250 m (Gros & Torelli, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma-Bari 1988: 353)

223

com a mesma planta.244 Ambas as estruturas porticadas são divididas em duas naves, sendo
que a superior enquadrava um edifício situado no centro da praça, provavelmente um templo.
A particularidade dessa parte do fórum é a presença de uma sala colocada na parte
externa do perímetro do pórtico, no eixo longitudinal do fórum, em uma posição "pendente"
em direção oeste, e ligada ao pórtico por um grande vestíbulo (com um grande corredor
central com duas pequenas saletas retangulares, de 4,50 x 9 m, nas extremidades norte e
sul). A sala tem as dimensões de 23,70 x 14,80 m e é dividida em três naves (as laterais
medindo 4 m e a central, 5,70 m) por duas fileiras de pilares cruciformes que se prolongam a
partir de uma dupla de pilastras apoiadas em cada uma das quatro paredes. No centro da
parede posterior ocidental há uma êxedra retangular, interpretada como um tribunal. Como
para o criptopórtico, também para este ambiente é projetada uma cobertura abobadada, o
que tornaria sua altura maior que a do pórtico, destacando-o e tornando-o mais facilmente
perceptível pelos usuários. Mesmo com maior elevação, porém, o templo, a leste, deve ter
sido um obstáculo visual imponente, obstruindo a visão da estrutura descrita.

Figura 75. Bavay: planta do conjunto do fórum.

Por muito tempo essa sala, por causa de sua planta, foi interpretada como a basílica
forense, apesar das pequenas dimensões e de sua posição inédita e única com relação aos
fóruns, uma hipótese que entendia a basílica não segundo uma concepção de igualdade mas
de subordinação arquitetônica com relação ao templo. Tal hipótese foi descartada com a
descoberta de uma estrutura mais plausivelmente identificável como basílica no lado leste
mais curto. H. Biévelet245 propôs, então, identificar a estrutura anexa como uma cúria local;
mas além das dimensões exageradas para uma cúria provincial, os pilares tornam o local
pouco funcional como sala de reuniões, sem mencionar sua colocação na vertente religiosa

[estas duas obras citadas por Cavalieri]; 160 x 250 m (Bedon et alii 1988, t. 2: 82); e 230 x 100 m (Bedon 2001:
98).
244. Necessário para o nivelamento da área. "Desse ponto de vista, a presença de tal estrutura subterrânea tem a
mesma função das subestruturas de um teatro ou anfiteatro: de fato, na maioria das vezes, o recurso ao
emprego de arcos torna possível economizar material de construção, adaptar principalmente o complexo ao
terreno e aumentar a solidez do edifício superior" (Cavalieri, op. cit.: 178, nota 6).
245. "Un centre urbain dans le Nord des Gaules à l'époque romaine: Bavai, cité des Nerviens", in Archéologia, 10,
1966: 51-53.
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do fórum, e não relacionada com a basílica,246 como normalmente acontece. "Este fato nos
leva a levantar a hipótese de que a construção provavelmente estaria relacionada à realidade
sacra da praça", talvez ao culto imperial. Mas a questão está longe de ser resolvida, pois a
sala combina estruturas arquitetônicas usualmente relacionadas a edifícios políticoadministrativos com um posicionamento associado à área sacra (Cavalieri 2002: 173 e 178).
O lado ocidental do fórum apresenta uma posição elevada com relação ao setor
oriental, desnível que corresponde ao criptopórtico subterrâneo, que termina exatamente
onde o pórtico superior em U se conclui. Entrava-se na área "civil" do fórum descendo duas
séries de alguns degraus; simetricamente a eles, havia mais dois acessos monumentais nos
lados longos do fórum, interditados ao tráfico veicular.
Os pórticos do lado oriental eram diferentes dos do lado sacro: possuíam tabernas e,
ao invés do sistema trilítico do pórtico templário, seguia o esquema de arcos típico da
arquitetura romana, com um maior valor funcional.
É provável que a mesma seqüência de arcos continuasse na fachada forense da
basílica, embora sua entrada não se desse por este lado (como acontecia em outros sítios,
como Veleia, Aix-en-Provence e Silchester), reservado às janelas para iluminação. O
ingresso era colocado no lado oriental da basílica, através dos pórticos.
O edifício basilical, apesar do estado fragmentário de seus vestígios, pode ser
reconstruído como uma estrutura de grandes dimensões, com 94 m nos lados norte e sul e
38 m nos leste e oeste (incluídas as êxedras laterais). O spatium medium, de 64 x 14,50 m,
era delimitado por 14 x 4 pilares cruciformes edificados na mesma técnica dos do
criptopórtico e da sala ocidental e, assim, verossimilmente contemporâneos. Pela diferença
de tamanho dos pilares ao redor da nave central, esta devia ser mais alta que as naves
laterais e, provavelmente, iluminada mediante clerestórios.
Ao redor de toda a nave central havia um deambulatório mais estreito que, nos lados
norte e sul, funcionava como diafragma para as duas êxedras que possuíam a mesma
extensão do spatium medium e pilastras in antis; além disso, essas êxedras eram
flanqueadas por um par de pequenas saletas que mantinham a mesma extensão das naves
laterais. Também no lado longo oeste do edifício havia uma êxedra central, ligeiramente
menor que as laterais, mas que mantinha a mesma repartição espacial de saletas laterais
(estas com as mesmas medidas).
Cada um dos componentes do fórum – de oeste para leste, a entrada monumental e a
área religiosa, a esplanada e a basílica – se encontravam em um nível diferente: a área sacra
dominava a esplanada central estando a 2,20 m acima do nível desta, e a basílica, 1,80 m
acima.
A questão cronológica também apresenta dificuldades, pois o fórum247 passou por
várias fases construtivas. Para a basílica, foram identificados, a partir dos trabalhos
arqueológicos realizados de 1988 em diante, três momentos estruturais caracterizados por
diferentes instalações.248
O edifício mais antigo, que parece ter surgido a partir da primeira metade do século II
d.C., possuía uma nave central mais longa e sem as salas nos lados menores. Seu lado leste
provavelmente possuía um anexo construído como apêndice ao perímetro do muro (cúria?) e
talvez tabernas que se abriam para a esplanada externa do fórum, sem comunicação com o
interior da basílica.
246. Gros & Torelli, quanto a isto, considerando o caráter ambíguo das cúrias (aedes siue curia), afirmam que a
sala de assembléia dos decuriões também poderia estar na zona reservada às cerimônias religiosas (op. cit.:
352; citado por Cavalieri 2002: 178).
247. Bedon (1999: 309) informa que a construção do fórum começou antes das datas estipuladas para as
basílicas, a partir da metade do século I d.C.
248. Com base nos diversos materiais de construção empregados, que variam de cor, as fases construtivas foram
nomeadas amarela, rosa e tricolor (segundo Thollard et alii, "Bavay antique", in Guides archéologiques de
France, Paris 1996: 73, citados por Cavalieri: 2002: 178, nota 17.
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Na segunda fase foi adotada a planta definitiva, que sofreria somente modificações
que não perturbaram o aspecto geral do edifício.
A terceira intervenção parece ter envolvido particularmente a elevação da nave
central, com a construção dos arcos cruciformes e a conseqüente monumentalização de toda
a estrutura.
As reconstruções da segunda e terceira fases são do início do século III d.C. O
complexo forense, porém, continuou sofrendo intervenções. Na primeira metade do século IV,
em período tetrárquico ou constantiniano, todo o interior da praça foi fechado por poderosos
muros intercalados por torres cilíndricas, sendo transformado de espaço público em fortaleza
defensiva.
Em Bavay encontramos uma grande versão da fórmula arquitetônica que, definida como
fórum tripartido, foi aplicada em muitos sítios das Gálias. É evidente que tal difusão deva ser
relacionada à característica de grande adaptabilidade que este modelo trás consigo: de fato, também
no caso em questão, a um progresso geral se associa uma vontade de caracterizar o espaço público
forense dando, em primeira instância, um forte valor à axialidade dos edifícios que não se acaba na
canônica seqüência basílica-praça-templo, mas continua com a criação de um grande edifício
vinculado tanto à basílica quanto ao aedes e, portanto, estruturalmente autônomo [ideologicamente,
porém, é claro o pertencimento da sala oeste ao complexo sacro]. É exatamente esta autonomia
arquitetônica que faz a diferença com outros casos como Augst, por exemplo, onde o ambiente
circular noroeste fortemente dependente da basílica e, conseqüentemente, também com
verossimilhança, interpretável como cúria (Cavalieri 2002: 175).
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4.3. Colonia Augusta Treverorum
Nome atual: Trier249, na Alemanha.
População original: tréveros ou tréviros (Treveri ou Treviri).
Localização: na margem direita do Moselle, em um importante ponto da ligação viária entre
Lyon e Metz, a sul, e as cidades do Reno, a noroeste.
Fundação: talvez acampamento da cavalaria romana, tornou-se vicus no tempo de Augusto.
A categoria de colônia foi concedida por Cláudio ou Vespasiano.
Esquema urbano: possui uma estrutura urbana regular criada sob Cláudio. Os cardines são
orientados cerca de 27° oeste e as insulae possuem dois módulos diferentes.
Fórum: o primeiro fórum foi construído em idade augustana; mais tarde tornar-se-ia um dos
maiores do Ocidente romano (ocupando pelo menos seis insulae), com 140 x 278
m.250
Basílica: é um edifício de um volume só, colocado no lado conclusivo leste do fórum. Suas
dimensões são de 100 x c. 25 m. Em um segundo momento, foi transformada em um
transitorium (uma passagem).
Data: toda a parte ocidental do fórum é considerada da segunda metade do século I d.C.,
enquanto sua ampliação leste é do século II.
Os primórdios da história de Trier são obscuros. Parece que não havia uma
concentração habitacional no sítio na época celta, mas desde o reinado de Augusto textos,
testemunhos arqueológicos e sua denominação, colonia Augusta, atestam a fundação do
centro urbano na época de Augusto, entre 16 e 13 a.C. (Raepsaet-Charlier & Raepsaet 1975:
181; e Gros & Torelli, op. cit., 1988: 310-1). Uma dedicatória a Lucius Caesar, como princeps
iuventutis, datada entre 4 e 14 d.C.251, não deixa dúvidas de que o sítio era ocupado nessa
época.
São distinguidas pelo menos duas fases de desenvolvimento da malha urbana e
monumental. Provavelmente dos anos 50 d.C. é um reticulado urbano baseado nos dois
eixos perpendiculares principais da cidade, formando insulae cujas formas não são
homogêneas: quadradas nas áreas próximas ao fórum, estreitas e retangulares nas
periféricas. "Provavelmente a diferença dos módulos deva ser atribuída, em cada caso, tanto
à maior ou menor adaptabilidade da forma da insula à orografia e à hidrografia da área,
quanto, mais provavelmente, ao projeto urbano que intencionalmente colocou nas áreas
vizinhas ao fórum módulos quadrados, portanto mais regulares e fixos com relação aos mais
externos. Tal evidência está presente também nos casos de Amiens e Avenches" (Cavalieri
2002: 188, nota 4).
A área forense, nessa época, ocupava apenas duas insulae, mas seu aspecto e a
presença de anexos monumentais são desconhecidos. Para Bedon (1999: 90), a sistematização urbana de Trier pode ter acontecido em razão da sua elevação à condição de caput
civitatis e à aquisição do título de colonia Treverorum, sob Cláudio ou Vespasiano.
Na segunda fase, entre o final do século I d.C. e os primeiros decênios do II, a cidade,
através de um grande programa edilício, passou a possuir vários monumentos, entre os quais
uma grandiosa praça forense, "inserida em um homogêneo programa urbanístico que, no eixo
do decumano máximo, cria uma imponente seqüência edilício-urbanística que, partindo da

249. Trèves, em francês.
250. Bedon et alii (1988, t.2: 250), 135 x 275 m.
251. CIL XIII 3671.
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nova ponte sobre o Moselle, atravessa o palácio do procurador imperial e termina, inserindo-se
no eixo leste-oeste do fórum, no complexo termal imperial" (Cavalieri, op. cit.: 185).

Figura 76. Trier: planta da cidade na metade do século III; número 8: fórum.

Os autores divergem quanto às dimensões desse novo fórum monumental do século
II d.C. Para Cavalieri (ibidem), Gros (2002: 222-3) e Bedon et alii (1988, t. 2: 250), ocupava
seis insulae; para Balty (1991: 424), apenas duas. Segundo Cavalieri, essa diferença se deve
à interpretação do lado leste do complexo, exatamente onde se encontrava a basílica, e
também a área pior conservada; enquanto Gros a integra diretamente ao resto da praça,
Balty a considera um elemento de passagem entre o fórum e a área vizinha a oriente. Aqui
será acatada a visão de Gros e Cavalieri. Neste caso, a área forense possuía quase quatro
hectares, 140 x 278 m, formando duas partes principais: a leste, uma platea (praça pública)
de 84 x 44 m, mais ou menos orientada L-O, ladeada nos lados norte e sul por uma dupla fila
de tabernas, abertas tanto para o interior da praça – e, neste caso, precedidas por um amplo
pórtico – quanto para o exterior do fórum; e a oeste, um grande espaço de 82 x 57 m,
disposto perpendicularmente ao primeiro (parece que os dois setores da praça forense
estavam fisicamente separados por um muro, como em Vienne) e circundado em três lados
por um porticus triplex, provavelmente com duas naves, sustentado por um criptopórtico
subterrâneo monumental em Π com a mesma planta. É provável que os limites desta parte do
fórum se sobrepuseram à praça mais antiga.
No lado oeste da parte ocidental foi identificado um ambiente retangular, de 25 m de
largura e 13 de profundidade, em eixo com o centro da praça, estrutura que criou, como no
caso de Bavay, vários problemas interpretativos. Segundo Cavalieri, a questão permanece
em aberto, não se sabendo se o edifício era uma basílica ou uma cúria. Possuía, no lado
posterior oriental, uma sala absidal, extremamente mal conservada. A epígrafe a Lucius
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Caesar, referida acima, vem desta área, que Balty identifica como um provável períbolo de
um santuário ao culto imperial. Cavalieri, por sua vez, não descarta a hipótese de uma curia
decuriorum.

Figura 77. Planta do fórum de Augusta Treverorum.

Quanto à existência de uma basílica, H. Cüppers252 a coloca na zona oriental da
praça, onde identificou os vestígios de uma grande estrutura, de 100 x 25 m. Mas os
escassos vestígios arqueológicos impedem uma precisa reconstrução espacial. No seu
interior não foram descobertos traços de naves determinadas pela presença de colunas ou
pilares, o que faz supor a existência de um volume interno único (como em Alésia e Veleia).
Foram identificados ambientes laterais concluindo os lados curtos da "basílica", mas é incerto
se tais salas eram acessíveis do seu interior. A incerteza quanto às características do edifício,
devida ao mau estado de conservação dos vestígios, levou Bedon et alii (op. cit., t.1: 224) a
questionarem a função basilical do edifício leste, argumentando que, o mais provável, é que
fosse uma monumental sala de passagem. Mas a presença de uma sala identificada como
cúria, que não seria anexada a um tipo de propileu, também coloca em dúvida a hipótese
desses autores.
Para Cavalieri, também é verossímil uma interpretação cronológica do fórum de Trier.
Parece ser melhor inserir arqueologicamente a basílica no século I d.C., contemporaneamente à primeira monumentalização do fórum; será apenas em um segundo momento, quando
então foi construída, a leste, a residência do procurador imperial (século II d.C.) que se assistiu à
transformação da precedente basílica em um tipo de transitorium que, da praça, se dirigia ao
complexo das termas imperiais. Assim, é possível afirmar que em Treviri, no século II d.C., se vê,
com uma notável precocidade, uma transformação do espaço basilical: ele abandona as suas
características prístinas para constituir a moldura monumental ao já citado eixo funcional paláciofórum-termas (Cavalieri 2002: 186-7).

Tal hipótese também permite a interpretação de uma primitiva basílica na área leste
do fórum, conforme se vê em outros fóruns tripartidos, onde as tabernas são elementos
extremamente relacionados às basílicas, assim como os pórticos em forma de Π são típicos
da circunscrição de uma área sacra.
No século III-IV d.C., Trier tornou-se um dos mais importantes centros políticos e
comerciais da Gália setentrional tendo, inclusive, por algumas décadas, recebido o papel de
capital imperial. Seu fórum, apesar das questões que ainda não foram totalmente
solucionadas, era um dos mais grandiosos no Ocidente romano.

252. "Das römische Forum der Colonia Augusta Treverorum", in Festschrift 100 Jahren Rheinisches
Landesmuseum Trier (= Trierer Grabungen und Forschungen, XIV), Mainz 1969: 211-262.
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4.4. Samarobriva Ambianorum
Nome atual: Amiens, França, Departamento do Somme.
População original: ambianos (Ambiani).
Localização: a cidade deveu sua prosperidade enquanto ponto de passagem sobre o rio
Somme, via da qual Roma se serve para fazer da povoação uma importante ligação
militar e comercial.
Fundação: capital dos ambianos, é provável que a decisão de fundar uma cidade tenha sido
tomada nos anos imediatamente posteriores à estadia de Augusto na Gália, em 27
a.C., mas a organização do sítio não parece anterior à idade tardo-augustana.
Esquema urbano: a malha urbana está dividida em dois setores, um com módulos
quadrados de 160 m; o outro, retangulares, de 125 x 105 m, indicando dois momentos
diferentes de intervenção urbanística, em idade augustana-tiberiana e na época de
Cláudio, mesmo havendo continuidade entre elas253. Até agora foram encontrados 10
cardines regularmente distanciados, que se cruzam ortogonalmente com 9 decumani.
Fórum: a praça do fórum é um amplo espaço de 125 x 320 m, alinhado ao eixo de anfiteatro.
Basílica: restam escassos e duvidosos traços. O único elemento certo é a sua colocação em
diafragma, dividindo o fórum em duas partes, uma religiosa a oeste e outra com
caráter civil, a leste.
Data: os vestígios arqueológicos de maior evidência hoje visíveis são considerados do fim do
século I d.C.
A cidade galo-romana pode ter sucedido uma aglomeração gaulesa, mas nada foi
encontrado até agora; ou ter sido fundada próxima de um acampamento romano do terceiro
quarto do século I a.C. Para Raepsaet-Charlier & Raepsaet (1975: 170 ss.), a cidade romana
sucedeu uma gaulesa da qual conservou o topônimo, Samarobriva, "Ponte sobre o
Somme".254
A capital da civitas dos ambianos, usada inicialmente como ponte para os
deslocamentos militares (e etapa militar para a rota da Britânia) e comerciais de Roma,
provavelmente foi fundada por ordem de Augusto logo após a sua passagem pela Gália, em
27 a.C., embora os primeiros testemunhos de uma organização urbana do sítio parecem ser
do período tardo-augustano. Segundo o artigo "La marque de Rome. Samarobriva et les villes
du nord de Gaule" (2004: 48)255, "foi, sem contestação, uma das maiores cidades da Gália.
Uma cifra de 20.000 ou 30.000 habitantes no século II parece provável".
O fórum da cidade foi construído no ponto de sobreposição dos dois sistemas axiais
nos quais se baseia a urbanística da povoação. Ocupa um espaço de 125 x 320 m (duas
insulae); se acrescentarmos a área ocupada pelo anfiteatro contíguo a oeste, a área chega a
420 m de comprimento.
O espaço forense sofreu diversas intervenções devido a destruições causadas por
incêndios. Parece que a cidade já possuía uma praça pública no final do século I a.C.; e um
"proto-fórum", de pedra e madeira, na metade do século I d.C. A primeira reedificação
aconteceu na primeira idade flávia, uma segunda entre 80 e 95 d.C., que levou à fase
253. Bedon (2001: 67) afirma, por sua vez, que a trama urbana foi estabelecida em dois momentos: uma primeira
trama, de época augustana, foi elaborada na margem da água, com cardines com espaçamento de 128 m e
decumani distantes em 106,50 m; em seguida, sob Cláudio, a trama primitiva recebeu uma extensão a oeste,
com os mesmos módulos, e uma outra a sul, com insulae quadradas, com 162,80 m de lado.
254. Informação confiramada também por "La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de Gaule" in
L'Archéologue, 71; 2004: 48.
255. Sem nome do autor.
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principal, descrita abaixo. Cada uma das reconstruções deve ter modificado o aspecto e o
arranjo forense, mas "os pesquisadores notaram um elemento de notável continuidade:
parece que o fórum de Amiens possuía já uma estrutura tripartida na sua primeira fase de
idade júlio-cláudia, representando, junto com o de Feurs, um dos exemplos mais precoces
desse esquema no Ocidente" (Cavalieri 2002: 168).

Figura 78. Planta do complexo monumental, anfiteatro, fórum e basílica de Amiens.

A partir de oeste, o complexo possuía uma ampla praça (com 200 pedes de largura)
delimitada por um porticus triplex, com tabernas em toda a volta e um pódio templário no
centro.256 Na parte intermediária do complexo havia uma grande esplanada retangular (que
ainda hoje não é bem conhecida) com uma entrada monumental. No lado leste, a área
forense termina com uma série de construções pouco identificadas,257 às quais será
justaposto um amplo macellum, bastante semelhante a uma estrutura encontrada em Augst.
O fórum possui algumas características particulares. A parte ocidental estava dividida
em duas porções por meio de um cardo piétonnier258: a oeste, há uma primeira praça
pavimentada (medindo 200 x 120 pedes) com três lados circundados por pórticos com largura
de 7,10 m e tabernas e com um templo no centro; do outro lado do cardo havia uma segunda
área, medindo 44 x 65 m, também perimetrada por pórticos a norte e sul.
É justamente contígua a essa segunda área ocidental, quase em posição de
diafragma entre os dois espaços forenses principais, que a basílica parece ter sido
construída. Mas a parte central do fórum é exatamente a menos investigada e, por isso
mesmo, a mais incerta. Do edifício basilical restam poucos vestígios, apenas traços das
fundações que não permitem restituir sua estrutura. Se a basílica apresentasse características semelhantes à maior parte das outras encontradas na região, poderia possuir um
spatium medium circundado por um períbolo de colunas e com êxedras fechando os lados
menores do eixo longitudinal.
Naturalmente, a verossímil mas hipotética descrição da basílica está estreitamente
vinculada a um discurso de tipo cronológico: demos uma identidade a esta estrutura de modo a
colocá-la no século II d.C. (mais precisamente, as escavações determinam uma cronologia da
segunda metade do século), quando sabemos que houve um desastroso incêndio que levou à total
reconstrução do fórum (ibidem.).

256. Que, segundo o artigo na L'Archéologue, 71, 2004 era dedicado ao culto imperial.
257. Para Gros & Torelli, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma-Bari, 1988: 308, seriam horrea, uma
mistura de prédio para estocagem e entreposto alimentício (citados por Cavalieri).
258. Vetado ao tráfego de veículos.
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Bedon et alii (1988: 223), comparando este com outros fóruns gauleses (Trier, Arles,
Lione, Nyon, Bavay e Reims), propõem a presença de um criptopórtico sustentando o seu
lado oeste.
Todo o complexo central de Amiens possui um extraordinário conjunto de estruturas
que causa perplexidade quando comparado com outras cidades galo-romanas. Estão
associados em uma mesma seqüência axial um teatro, o fórum, com todos os seus anexos
(pórticos, templo e basílica), provavelmente horrea e um macellum. Tal projeto urbanístico
reúne em uma mesma área compacta no centro da cidade todos os edifícios públicos
citadinos mais importantes.259 "Uma tal formulação é levar ao extremo o modelo do 'blocforum' que, em Amiens, alcança uma das formulações de mais elevado empenho projetivo:
não apenas a basílica e o templo estão coordenados entre si, mas também um anfiteatro"
(ibidem).
Cavalieri se admira com a precocidade de uma formulação urbanística tão complexa e
vasta. A um fórum tripartido, com a basílica no meio, que por si só já é uma fórmula
altamente orgânica (que relaciona duas áreas conexas mas diversas funcionalmente), foi
associado de forma bem sucedida um espaço para espetáculos. E isto foi realizado em um
contexto urbano que, ainda no século II d.C., era constituído, na maior parte, por estruturas
de madeira.
Tudo isso, precocidade, contínua experimentação sobre um modelo forense visando
alcançar a sua otimização e a idéia de que a cidade seja caracterizada quase que unicamente pelos
seus monumentos, induzem a pensar que o modelo para esses sistemas forum-basilica deva ser
buscado cada vez mais em uma elaboração local, autônoma, diria quase paralela àquela do norte da
Itália (op. cit.: 169).

259. Christian Goudineau define tal esquema de "hipertrófico" (Regard sur la Gaule, Paris 2000: 272; citado por
Cavalieri 2002: 168).
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Basílicas de identificação duvidosa ou insuficientemente escavadas da Gália Belga
4.5. Durocortorum Remorum 260
Nome atual: Reims, França, Departamento de la Marne.
População original: remos (Remi).
Localização: na margem direita do Vesle, em um cotovelo, no entroncamento entre duas
vias naturais, Bolonha-Langres e Paris-Trier.
Fundação: os primeiros vestígios de ocupação remontam à metade do século I a.C.
(oppidum mencionado por César B.G. VI, 44). Foi refundada em época augustana.
Esquema urbano: o plano ortogonal foi organizado sob Augusto; as insulae mediam, talvez,
115 x 130 m.
Fórum: identificada uma plataforma sobre um criptopórtico, da primeira metade do século III,
ao norte do cruzamento do cardo com o decumanus maximi, hoje a Place Royal.
Basílica: somente como hipótese.
Data: primeira metade do século III d.C. (?)
Era a capital da civitas dos remos, tornou-se capital da província da Gália Belga no
Alto Império.
Durocortorum ficava na margem direita, oriental, de um afluente do Aisne, o Vesle,
entre dois regatos que desembocavam neste, em um cotovelo naturalmente protegido em
três lados. Originalmente era um grande oppidum dos remos que, pouco antes da conquista,
construíram uma muralha elíptica, precedida por um fosso de 35 m de largura por 8 a 9 m de
profundidade (Fichtl 2005: 41 ss.), delimitando uma área de 90 ha (Bedon 2001: 261).
Tornou-se capital da província sob Augusto; em 70 d.C. recebeu a assembléia dos delegados
das civitates gaulesas, que decidiram manter-se unidas a Roma. Deve ter sofrido uma
destruição durante as invasões do final do século III, porque foi realizado um novo urbanismo,
incluindo os edifícios monumentais, no início do século IV.
O fórum261 ficava sobre o criptopórtico que hoje está sob a Place Royal, no
entroncamento das duas vias principais da cidade. A galeria norte do criptopórtico em Π devia
medir 100 m e possuía, anexas ao seu interior, salas identificadas provavelmente como
tabernas. Possuía uma entrada monumental a sul (com êxedra, escada de acesso com
patamar indicando a existência de um andar superior). A galeria oeste devia ter o mesmo
comprimento, 100 m; suas dimensões são de 11 m de largura externa (9,50 m interna), altura
de 5,70 m. Talvez tivesse tabernas também no interior. Sua construção é considerada tardia,
fim do século II - primeira metade do III d.C., mas há dúvidas sobre sua data, assim como sua
função (estocagem?).
Se o criptopórtico servia de subestrutura para o fórum, as dimensões deste seguiriam,
pelo menos em parte, as daquele. Assim, um dos setores do fórum formaria uma área
quadrada pavimentada de c. 100 m de lado, com pórticos duplos em Π (como as galerias
abaixo) de 11 m de largura. Bedon (2001: 261) confirma esta suposição: "No estado que se
encontrava no início do século III d.C., o fórum era enquadrado por pórticos, a parte norte
construída sobre o criptopórtico de três braços, de 102 x 60 m. Uma basílica o fechava

260. Sítio não estudado por Cavalieri.
261. Segundo Raepsaet-Charlier & Raepsaet (1975: 179-80); Bedon et alii (1988, t.1: 321-27 e t.2: 205-8) e Bedon
(2001: 261).
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provavelmente a sul (sob a sub-prefeitura). O conjunto formava um retângulo de 102 m por
mais de 250". Pensa-se que também pudesse haver um templo ao culto imperial no fórum.
Portanto, um fórum do tipo tripartido, "muito semelhante ao de ao de Bavai ou de
Trier, construído, parece, na primeira metade do século III" (Raepsaet-Charlier & Raepsaet
1975: 179).

Figura 79. Reims, planta dos criptopórticos. Os autores não fornecem escala nem orientação espacial.
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5. As províncias Germânicas
A Germânia Superior e a Germânia Inferior, dispostas respectivamente em correspondência
com o curso superior e o inferior do Reno, podem quase ser consideradas, mais do que verdadeiras
e próprias províncias, áreas de guarnição militar de proteção das Três Gálias, em território, contudo,
mais celta do que germânico (Tufi 2000: 115).

A partir de Tibério começaram a se delinear dois vastos distritos militares na margem
esquerda do Reno que receberam o nome de Germaniae. Mas só se tornaram províncias sob
Domiciano, após a revolta chefiada pelo legatus das legiões da Germânia Superior, L. Antônio
Saturnino, em 89 d.C. O território foi retalhado das Gálias, especialmente da Belga.
A Germania Inferior era a mais ao norte, delimitada pelo Reno, a leste, e pela Gallia
Belgica, a oeste. A fronteira entre as duas Germânias era o rio Vinxbach, entre Andernach a
sul e Remagen a norte. A Germania Superior formava uma estreita faixa ao longo da margem
ocidental do Reno, incluindo a Alsácia, mas terminando na cadeia dos Vosges (na França).
Em idade flávia e antonina, após numerosas campanhas militares, seu território se ampliou
também a leste do Reno.
Embora denominadas "germânicas", estas províncias renanas possuíam populações
de origem celta, onde, conseqüentemente, predominava a cultura gaulesa, com alguns
enclaves germânicos. Inicialmente a fronteira oriental da área foi principalmente militarizada,
fazendo com que, no final da idade flávia, servisse tanto de limite defensivo como cabeça de
ponte para incursões militares além Reno.
Urbanisticamente, a situação encontrada pelos romanos não diferia muito da
encontrada na Bélgica, especialmente constituídas por aldeias. A diferença entre as
províncias germânicas e a belga começa a se evidenciar mais claramente nos primeiros
séculos do Império: esta sofre uma substancial pacificação, enquanto aquelas, uma
persistente militarização. "Exatamente a forte presença do exército será um componente
fundamental para compreender a arte, o urbanismo e a arquitetura das províncias
germânicas: mais especificamente se pensa no papel central que ocuparam nesses territórios
os castra – bastam os exemplos de Xanten e Windisch – que, ao menos em parte,
constituíram o modelo para a conversão dos próprios acampamentos em assentamentos
civis" (Cavalieri 2002: 208).
Outras capitais também possuíam uma forte característica militar, como Colônia (a
antiga Colonia Claudia Ara Agrippinensium) e Mainz (Magontiacum). Colônia, após a
concessão do título colonial, por volta de 50 d.C., dotou-se de um imponente sistema
defensivo, com muralha e palácio-fortaleza do governador provincial no fórum; Mainz, por sua
vez, se desenvolveu a partir de um castrum romano precedente que controlava um vau do
Reno.

Germania Superior
O primeiro caso analisado por Cavalieri é a cidade de Genebra, vicus Genava ou
Genua, na Suíça, às margens do lago Léman. É um estudo razoavelmente longo dessa
importante cidade, ponto estratégico desde o período La Tène, para chegar à conclusão que
os dois supostos casos de edifícios basilicais existentes são, na verdade, um pórtico
monumental e uma estrutura basilical com função privada, e não civil. E há um outro
problema com o vicus Genava: somente Cavalieri afirma – sem justificar – que ficava na
Germânia Superior: as demais referências encontradas o situam na Gália Narbonense,
integrando a civitas dos alóbroges. Por não serem basílicas forenses, o vicus Genava não
fará parte da relação do presente trabalho.
O segundo caso estudado é o do fórum de Augst, Augusta Raurica, talvez um dos
complexos forenses tripartidos mais orgânicos e importantes em termos comparativos dos
fóruns provinciais ocidentais.
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5.1. Augusta Raurica
Nome atual: Augst, Suíça, Cantão da Basiléia.
População original: ráuracos (Rauraci).
Localização: inicialmente na Gallia Belgica, sob Domiciano passa a pertencer à Germania
Superior. A cidade alta está situada na confluência de dois cursos d'água, o Ergolz, a
oeste, e o Violenbach, a leste; e a baixa está entre o Ergolz e o Violenbach, a sul, e o
Reno, a norte.
Fundação: foi fundada em 43 a.C. por Munácio Planco e refundada por Augusto. Seu nome
completo era Colonia Paterna Pia Apollinaris Augusta Emerita Raurica.
Esquema urbano: tanto a cidade alta quanto a baixa foram fundadas segundo diretrizes
ortogonais, embora se orientassem de modo ligeiramente diferente; as insulae
mediam c. 70 x 60 m ou 50 x 60 m.
Fórum: a praça de 170 x 75 m262 ocupava cerca de três insulae do tecido urbano e era
dividida em duas partes pela passagem de um cardo.
Basílica: o edifício apresenta principalmente duas fases edilícias,263 sendo que a segunda se
caracteriza pela maior monumentalidade (64 x 28 m) dada, sobretudo, pela presença
de uma sala semicircular que se anexa ao meio do lado oriental da estrutura. A
basílica fecha o lado oriental do fórum.
Data: a cronologia apresenta algumas divergências entre os autores; a primeira fase muito
provavelmente é da época de Adriano (117-38 d.C.), uma vez que seu modelo segue
o da Basílica Ulpia; a segunda sucedeu a um incêndio (145 d.C.); e a última reforma,
na cúria, teria acontecido na primeira metade do século III.264
O fórum de Augst é um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes do urbanismo
romano nas províncias ocidentais do Império. Articulando em um todo orgânico muito elaborado os
diversos monumentos civis e religiosos, como também as tabernas que mantêm a praça com seu
caráter comercial tradicional, é um ponto de referência obrigatório e particularmente seguro para a
interpretação de outros conjuntos que puderam ser citados aqui paralelamente [os pequenos fóruns
da Bretanha insular e os de Alésia ou de Ladenburg] graças às pesquisas precisas das quais foi
objeto (Balty 1991: 277, onde também cita a bibliografia).

Raurica foi fundada ex nihilo em 43 a.C. pelo general de César, Munácio Planco,
contemporaneamente à fundação de Lugdunum. Sua criação tinha como estratégia
específica a supervisão das vias de penetração em direção à Itália a partir dos altos vales do
Ródano e do Reno. Embora se conheça pouco das suas fases urbanas mais antigas, é ampla
a bibliografia sobre o período da sua refundação augustana em diante (conforme indica Balty,
op. cit.), quando recebeu o título de Colonia Paterna Pia Apollinaris Augusta Emerita Raurica.
A norte do cruzamento dos grandes eixos urbanos, em um local ocupado por edifícios
modestos do início da colônia, foi edificado o fórum, que ocupa pelo menos três insulae (c.
170 x 75 m) e apresenta um dos exemplos mais completos do tipo tripartido. Dividido em área
sacra e civil por um cardo, a praça sacra a oeste possui um templo períptero inserido em um
porticus triplex, com tabernas abertas para o exterior (em uma delas, uma escada sugere a
presença de um andar superior); para Bedon et alii (1980, t.1: 226), o templo pode ser do
início do século II e ter sido restaurado em 145, "a partir de uma inscrição". A parte civil é
formada por uma praça alongada (33 x 58 m), ladeada por pórticos com tabernas, e fechada
262. Bedon et alii (1980, t.1: 225), 175 x 80 m.
263. Há, na verdade, uma terceira fase edilícia, Gros (2002: 257-8), mas a principal mudança desta é com relação
à cúria anexa, não à basílica, que apresenta apenas duas fases principais.
264. Cronologia a partir de Gros (2002: 258) e Balty (1991: 270-9). O texto de Cavalieri coloca a primeira fase na
metade do século I d.C., e apresenta alguns erros, provavelmente de revisão (?), como troca de "oeste" por
"leste" e "ocidental" por "oriental" (especialmente página 214).
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no lado oriental pela basílica de três naves e com a cúria em forma de ¾ de círculo no meio
da parede posterior.
Com certeza, a basílica possui duas fases edilícias, muito evidentes
arqueologicamente, o problema estando na sua cronologia, especialmente na relativa, entre
ela, o fórum e o templo com períbolo. Cavalieri adota a interpretação de M. Trunk,265 "que
indica substancialmente duas intervenções incisivas no complexo, na metade do século I
d.C.266, fase na qual foram construídos um primeiro templo e a basílica, e depois, por volta de
145 d.C., data segura pela descoberta da dedicatória de um novo templo: seria exatamente
em tal ocasião que teria ocorrido uma reestruturação dos edifícios mais importantes,
maquillage que, porém, não teria colocado em discussão nem a continuidade urbanística nem
a organização estrutural [segundo Balty (1991: 273-276)]" (Cavalieri op. cit.: 216). Mas, como
indicado na "ficha" acima, a data da primeira fase não é conclusiva.

Figura 80. Planta das fases do complexo fórum-basílica de Augst.

A primeira fase arquitetônica da basílica demonstra uma estrutura com dois espaços
concêntricos (o menor com 5 m de largura, o central com 12 m, perfazendo o total de 22 m)
separados por duas fileiras de 12 colunas, totalizando um comprimento, sem as êxedras que
fecham os lados norte e sul, de 49 m. Estas êxedras (que não informa se eram absidais)
possuíam planta semicircular e profundidade de 7,50 m; cada uma delas era separada do
corpo principal mediante um diafragma de duas colunas, enquanto as paredes curvilíneas
internas apresentavam uma decoração constituída por seis semicolunas.

265. "Das traiansforum: ein 'steinernes Heerlager' in der Stadt?", in Archäologischer Anzeiger, 2, 1993: 285-291.
266. "Alguns, a tal propósito, colocam a data no início do século II d.C. (Balty 1991: 271); outros, entre o fim da
idade trajana e o início da de Adrinano (Gros & Torelli 1988: 352); finalmente, como se está dizendo, Trunk, com
boa razão, eleva a cronologia ao segundo ou terceiro quarto do século I d.C. (Trunk 1993: 46 ss., 87 ss., 120
ss., 154 ss.)" [realmente, as páginas citadas por Cavalieri não coincidem com os números das páginas do artigo
de Trunk que cita na nota acima; aliás, com nenhuma das obras de Trunk citadas por Cavalieri] (Cavalieri 2002:
220, nota 7).
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Por volta da metade do século II d.C., após um incêndio que causou grandes danos, a
basílica sofreu uma reestruturação, sendo ampliada (64 x 28 m). Esta segunda basílica
possuía uma ampla galeria que circundava totalmente o spatium medium delimitado por um
períbolo de 10 x 4 colunas. Foram suprimidas as duas êxedras axiais, enquanto o lado oeste
se abre, mediante uma série de 8 pilares em eixo com as colunas da nave central, para a
area forensis.
O elemento arquitetônico dominante nesta segunda fase, porém, é a sala na forma de
¾ de círculo, com diâmetro de 16 m, no meio do lado leste da basílica, interpretada como
cúria, inclusive pela presença de cinco degraus concêntricos formando uma arquibancada
(capacidade para, pelo menos, cem decuriões). O acesso à cúria era através de duas portas
simétricas a um pódio interno, o tribunal.
Por fim, a estrutura também possui uma escada colocada em um longo e estreito
ambiente anexo ao lado norte da basílica (também encontradas em Ladenburg e Feurs), que
permitia o acesso a um piso superior, "onde Vitrúvio coloca os maeniana, isto é, os escritórios
dos cambistas" (V, 1, 7, citado por Cavalieri, op. cit.: 217).

Figura 81. As fases sucessivas da basílica de Augst.

A questão principal que levantam as duas fases da basílica de Augst é sobre o motivo
da sua transformação, de um modelo "ulpiano" (quadrangular, com deambulatório interno
circundando a área central e com êxedras semicirculares concluindo os lados menores,
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longitudinais) para um modelo mais antigo (uma planta de idade augustana, semelhante ao
modelo republicano), como se sofresse uma "evolução inversa". O único elemento novo é a
cúria, a aula semicircular leste, edificada sobre uma robusta torre,267 dominando a escarpa do
rio Violenbach abaixo.
Essa "involução" demonstra como muitas vezes se comete um erro metodológico
quando se entende a evolução do complexo fórum-basílica como uma progressão, um andar
"para frente", sempre ligado e quase vinculado ao que acontecia em Roma. "O exemplo de
Augusta Raurica desmente energicamente o nosso esquematismo de estudo por evidenciar
uma flexibilidade e quase uma adaptabilidade estrutural que não conhece evolução, mas
apenas exigências relacionadas às contingências e verossimilmente ao gosto" (op. cit.: 218).
Um último ponto abordado por Cavalieri diz respeito à êxedra no eixo de entrada do
edifício. Para ele, as basílicas que apresentam uma solução espacial semelhante, ou seja,
semicircular, como Silchester (Britânia), Alésia e Ladenburg, não representam nenhuma
ligação entre si, "mas somente uma resposta semelhante a requerimentos que eram semelhantes em todas as províncias: qual a melhor posição para colocar o senado citadino se não
a axial ao edifício politicamente mais representativo? E qual planta mais apropriada do que a
circular para um consenso de pares, depois da introdução e, assim, da codificação de uma tal
espacialidade na basílica por parte dos mais ilustres exemplos da Urbe?" Para o autor, muitas
vezes podem surgir soluções semelhantes quando há exigências e necessidades semelhantes,
mesmo quando as diferentes realidades não estão em contato entre si (op. cit.: 218-9).

Figura 82. Axiometria reconstituída do complexo fórum-basílica de Augst.

267. Na verdade, vista do exterior, assemelha-se a uma torre de muralha; dai alguns autores a considerarem como
tal em algum momento.
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5.2. Aventicum Helvetiorum
Nome atual: Avenches, na Suíça, Cantão de Vaud.
População original: helvécios (Helvetii).
Localização: vizinha ao lago Morat, na estrada que da Bacia do Léman levava ao Reno.
Fundação: foi fundada em idade augustana, por volta de 8 a.C., tornando-se colônia sob
Vespasiano pouco depois de 70 d.C.
Esquema urbano: possui plano ortogonal com quarteirões de 110 x 75 m. Até agora, foram
encontradas 42 insulae.
Fórum: segundo as hipóteses de reconstrução, pode ser uma praça com dois ou quatro
quarteirões, respectivamente 95 x 168 m ou 100 x 280 m.
Basílica: o edifício fechava o lado breve sudeste do fórum.
Data: entre a idade de Tibério e a de Cláudio, com reforma vespasiana.
Capital da civitas dos helvécios, seu nome deriva do da divindade indígena das
águas, Aventia (um local próximo era freqüentado desde época celta). Embora fundada ex
nihilo por Augusto, por volta de 10 - 8 a.C. (ou, no mais tardar, na primeida década d.C.), até
o reinado de Cláudio permaneceu totalmente edificada em madeira. Por causa disso,
considera-se que todo o aparato monumental seja da metade do século I d.C. em diante,
quando se tornou colônia, em 71 d.C., a Colonia Pia Flavia [Constans] Emerita Helvetiorum
Foederata. Era, no século II d.C., o maior centro urbano do Platô suiço (Pierre Blanc 2003: 7).
A repartição viária, porém, é do momento da fundação. O espaço reservado ao fórum só foi
nivelado, mediante um criptopórtico na extremidade nordeste, portanto, sessenta anos após a
fundação da cidade.

Figura 83. Mapa de Avenches.
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Atualmente, o fórum é colocado no centro da cidade,268 no cruzamento entre o
decumanus e o cardo maximi. Não se conhece as dimensões exatas do complexo forense,
mas devia ocupar de duas a quatro ilhas da divisão original urbana: com certeza, as insulae
22 e 28, às quais se acrescentariam as 34 e 40, na segunda hipótese,269 na direção NO-SE.
Segundo Cavalieri, ainda não está clara a colocação espacial da basílica. Há várias
hipóteses, das quais o autor estuda duas. Na primeira, de G. Th. Schwarz,270 o fórum
compreendia, desde seu início, quatro insulae, prevendo um complexo monumental grande
demais (280 x 100 m) para um ainda vicus. A segunda hipótese, hoje mais aceita, prevê um
fórum de médias dimensões para Aventium, incluindo três insulae, as 22, 28 e 34, perfazendo
95 x 168 m.
De todo modo, no período júlio-cláudio foi realizada uma estrutura permanente com
função de fórum e, quaisquer que tenham sido as suas dimensões, na parte sudeste,
fechando a area, segundo ambas as teorias, deveria haver um edifício basilical. Segundo G.
Th. Schwarz, desta estrutura restam somente duas êxedras quadrangulares colocadas
simetricamente a um complexo núcleo de ambientes em que reconhece uma cúria, doada por
um cidadão de origem local, M. Afranius Professus (CIL XIII 5099). Se a hipótese de Schwarz
das êxedras for correta, o edifício deveria ser semelhante ao exemplo de vicus Boutae
(embora a de Boutae seja c.100 anos mais recente, da segunda metade do século II,
segundo Bedon et alii 1988: 217).
Na hipótese mais recente, de M. Fuchs,271 o modelo da basílica "é muito mais
semelhante ao modelo mais difundido das basílicas de século II d.C., a Ulpia: de fato, seria
um edifício constituído por um spatium medium definido por um períbolo de colunas (talvez
12 x 4) e assim circundado por uma galeria de dimensões mais contidas. Elemento
caracterizante, porém, seriam as duas êxedras concluindo os eixos longitudinais,
verossimilmente sedes dos colégios judiciários" (Cavalieri 2002: 224).

Figura 84. Planta do centro monumental de Avenches (hipótese de reconstituição?).

268. Grenier 1958: 357-7 o colocava entre um santuário e o teatro vizinho.
269. Que é pouco provável, segundo Balty 1991: 198 ss. e Gros & Torelli, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano,
Roma-Bari 1988: 321-2.
270. Die Kaiserstadt Aventicum, Berna-Munique, 1964: 82-95.
271. "Avenches", in Enciclepedia d'arte antica, I, suppl. 1971-1994, Roma: 571-74.
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Se a basílica ficasse na insula 34, como afirmam Gros & Torelli, funcionaria como
diafragma entre a área do fórum a noroeste "e um espaço não melhor definido a sul concluído
por uma estrutura com êxedra"; por outro lado, pela teoria de Schwarz, a basílica fecharia e
completaria o espaço forense. Como não há consenso nem sobre a dimensão da praça
forense, efetivamente muito pouco se pode concluir.272
Fragmentos de esculturas de mármore de Luni, representando membros da família
imperial (entre os quais, Agripina Maior), encontrados em um ambiente situado no eixo do
cardo forense, confirmam tanto os grandes trabalhos de monumentalização na cidade da
segunda metade do século I d.C. quanto a presença de uma basílica em alta idade imperial.
Os grandes trabalhos de reforma, realizados no fórum quando Aventicum é elevada a
colônia, completados no final do século I d.C., também dificultam a atual interpretação dos
dados arqueológicos do local. Seria dessa época sua ampliação273 e a construção de uma
muralha.274
Além do que foi dito, todo o resto é pura conjectura: a presença de um longo pórtico
forense, de um capitólio etc.

272. Cavalieri (2002: 224). É preciso esclarecer que o texto de Cavalieri, com relação ao posicionamento
geográfico dos monumentos, parece apresentar equívocos. Tentei solucionar o problema até onde foi possível,
mas a falta de uma correta definição dos posicionamentos dificultou o reconhecimento das estruturas
mencionadas. Portanto pode haver erros na descrição da localização dos edifícios, particularmente das êxedras
(ou absides) e outras estruturas relacionadas à basílica. Tentei confrontar com outras obras, mas apenas Bedon
et alii 1988 foi de ajuda limitada (fornece o reconhecimento das insulae, figura 83).
273. Ampliação da praça do fórum, na insula 40, entre outras obras.
274. Blanc (2003: 8) coloca a construção de uma muralha em época mais tardia, por volta do século III d.C.
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5.3. Colonia Iulia Equestris Noviodunum
Nome atual: Nyon, na Suíça, Cantão de Vaud.
População original: helvécios (Helvetii).
Localização: sobre uma colina dominando o lago Léman, em um território bastante fértil, e
na rota da fronteira do Reno.
Fundação: por César através de seu general Munácio Planco, entre 50 e 44 a.C., como
colônia de cavaleiros veteranos alóbroges. Foi um importante centro políticoadministrativo, mas que perde sua importância com a fundação de Aventicum. Passa
a fazer parte da Germania Superior apenas sob Domiciano.
Esquema urbano: traçado urbano ortogonal (ainda visível hoje), com insulae de c. 50 x 60 m.
Fórum: a primeira fase é de idade augustana, da qual se conhece apenas a basílica; em um
segundo momento há a monumentalização do complexo que se caracteriza pela
presença de um pórtico, de uma nova basílica e de uma área sacra.
Basílica: como o fórum, apresenta duas fases, uma primeira menor (13 x 58 m) e uma
segunda mais monumental (26,50 x 62 m). A basílica fecha o lado oriental da praça.
Data: depois da fase de ocupação da colônia (estruturas de madeira), os dois monumentos
edilícios do complexo monumental são respectivamente de idade augustana e
neroniana.
Segundo Kruta (2000: 756), Noviodunum (literalmente "cidade nova") era um
topônimo recorrente entre os celtas. Conhece-se pelo menos um oppidum com esse nome
entre os bitúriges, os éduos, os suessiões e os latobricos, no Danúbio. Mas "de uma maneira
geral, um topônimo de formação indígena não é jamais uma prova suficiente da existência de
uma entidade social pré-romana, como o demonstram, por exemplo, as escavações de Nyon
(Nouiodunum) e Kempte (Cambodunum)" (Tarpin 2002: 203).
Pela cerâmica descoberta e pelos registros literários, Nyon foi fundada entre 50 e 44
a.C., mas não foram encontradas estruturas arquitetônicas nem determinado o esquema
ortogonal urbano dessa primeira fase da colônia. Sob Augusto, passou a apresentar um
tecido viário ortogonal, uma basílica forense e um ambiente termal.
Então, já no final da idade augustana, parece ter havido um fórum em Noviodunum,
mas dele só se conhece a basílica e partes do pórtico com as tabernas anexas. Como não
foram encontrados traços do edifício templário, no lado oposto ao da basílica, a reconstituição
dessa primeira fase é hipotética. O templo não deve ter sido erigido antes da fase sucessiva,
embora não seja de todo improvável que já tivesse sido previsto: a disposição planimétrica,
que permaneceu na fase seguinte, previa uma ampla praça a oeste da basílica, que fecha o
lado oriental, flanqueada a norte e sul por dois braços do pórtico.
A estrutura basilical de idade augustana, de menores dimensões (58 x 13 m) que a de
idade neroniana, era dividida em duas naves por meio de uma fileira de pilares ou colunas
colocados no eixo latitudinal do edifício, e se apoiava sobre um criptopórtico. Sobre o alçado
do edifício, os vestígios não permitem uma definição precisa, apenas "a reconstrução teórica
do diâmetro de base de uma das colunas internas faz pensar que a ordem empregada fosse
a toscana, mas nada mais" (Cavalieri 2002: 244-5). A entrada deve ter sido tríplice, na
fachada oeste, onde foram encontrados seis pilares que se apoiavam na parede sustentando
as arquitraves.
A partir do reinado de Tibério, toda a cidade passa por um processo de
monumentalização. O fórum passa a medir 67 x 150 m e surge uma área sacra onde se
ergue o templo principal da colônia, colocado de frente para a basílica, e cercada pelo
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prolongamento do pórtico perimetral da praça pública. Pela análise estilística do friso do
pórtico templário, os trabalhos na área sacra, a oeste,275 começaram por volta de 20 d.C.

Figura 85. Plantas das duas fases edilícias do complexo fórum-basílica de Nyon.

Uma nova basílica foi erguida, no mesmo lado leste da praça forense, entre 50 e 70
d.C., e fechando o lado oriental da area publica. Medindo c. 62 x 26,50 m, é composta por um
amplo spatium medium, absidal nos lados mais estreitos e circundado por um largo
deambulatório formado por colunas coríntias (uma das particularidades arquitetônicas desse
edifício é que os lados menores do períbolo que define a área central formam pequenas
absides em correspondência com as das paredes contíguas).
O acesso para o interior da basílica, diferentemente da maioria dos casos estudados,
era através de uma série de aberturas, provavelmente três, colocadas na fachada e unidas à
area por meio de uma escada contínua de alguns degraus.
Elemento particular e único na definição das basílicas forenses galo-germânicas é a
presença, no exemplo de Nyon, de dois chalcidica,276 colocados fechando os lados breves da
basílica: estes dois ambientes, que não parecem constituir um acesso lateral ao fórum, aparecem
como amplas e monumentais estruturas cujo significado pode ser puramente decorativo, destacando
a presença da basílica também na área externa do pórtico forense (op. cit.: 245).

Se acrescentarmos as medidas dos anexos norte e sul ao comprimento da basílica,
esta chega a 90 m. A sala setentrional formava um ambiente retangular de 13 x 2,50 m,
enquanto o espaço sul era dividido em três salas de dimensões diferentes: um espaço central
de 12 x 12,50 m ladeado por dois ambientes alongados de c. 12 x 4 m. No centro da parede
meridional dessa sala tripartida havia uma abside (tribunal), assim como largos degraus, o
que leva a pensar que se tratasse da curia decurionum.
Todos os elementos decorativos e estruturais da basílica são realizados no calcário
branco ou amarelo do Jura, enquanto no pórtico forense também foram encontrados fragmentos
275. Novamente Cavalieri apresenta erros de posicionamento, corrigidos a partir de Bedon et alii (1988, t.2: 187)
e das plantas.
276. Chalcidicum, pórtico monumental que constitui a fachada de alguns edifícios; em particular o pórtico em
frente ao lado mais curto de uma basílica.
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decorativos de mármore de Carrara. As colunas da área central eram do estilo conríntio,
cujos capitéis sustentavam uma arquitrave ricamente ornada com motivos fitomorfos
(palmetas, cachos, flores campaniformes), tanto no teto quanto nas laterais, o que indica uma
fluidez pelos três lados.
A fachada externa, dividida em duas filas de semicolunas sobrepostas e encaixadas
na parede, apresentava uma rica decoração de aspecto singular, uma vez que, acima da
arquitrave, havia um friso com motivo de palmetas e uma cornija com consoles. "A
particularidade consistia na inserção de elementos em relevo colocados como ornamento do
friso e acima de cada uma das semicolunas. Essas 'mênsolas' eram decoradas, na faixa
externa, por uma cabeça de Júpiter Amon, das quais está conservado um único exemplar:
clara referência ao Fórum de Augusto em Roma" (op. cit.: 246).277
A segunda ordem da fachada, que poderia corresponder a um andar superior interno
sobre a área central, possuía "uma decoração caracterizada por uma arquitrave abaixo de um
friso com palmetas, enquanto a rica cornija – quase uma trama de bordado – era constituída
por uma seqüência de dentículos, acima dos quais havia mênsolas alternadas a caixotões
decorados por uma sucessão de vários tipos de escudos, peltae, parmae278 etc." (ibidem).
Essa análise do estilo do fórum de Nyon demonstra que sofreu influência da Gallia
Narbonensis e permite estabelecer um período cronológico que vai do primeiro quarto do
século I d.C. até a conclusão da basílica em idade neroniana. Mas há um complexo fórumbasílica, na Cisalpina, praticamente contemporâneo à basílica de Nyon, que também
apresenta uma decoração arquitetônica bastante semelhante: Brixia. Isto coloca em
discussão "o modelo interpretativo segundo o qual freqüentemente construções, plantas ou
mesmo tipologias materiais (sejam elas basílicas, fora, cerâmica etc.) devem
necessariamente derivar de um único arquétipo, importado e adaptado às exigências
contingentes. É claro que tal avaliação resulta em geral reducionista, mais ainda no caso em
questão: de fato, nos parece que os fora das províncias galo-germânicas, e em particular o
de Nyon, são o resultado de uma síntese na qual pelo menos dois pontos de partida, dois
paradigmas de assunção, podem ser reconhecidos, a Itália Setentrional e a Narbonense" (op.
cit.; 246-7). O estilo da decoração encontrada em Narbonne, Arles, Vienne ou Lyon foi trazido
pelos ateliês de escultores que, nos primeiros vinte e cinco anos do século I d.C.,
introduziram uma forma decorativa típica da expressão ideológica do primeiro principado
(como Zanker 1992 demonstrou).
Mas a basílica, edifício que conclui as operações de redefinição do fórum apenas
cinqüenta anos mais tarde, é expressão de uma nova moda arquitetônico-decorativa que se
evidencia entre o final da idade júlio-cláudia e o início da flávia. O novo gosto, que surge em
Roma e que é atestado em Brixia logo depois, a partir provavelmente desta cidade se difunde
pela Cisalpina e para a Narbonense, até a Germânia Superior, alcançando alto nível
qualitativo.
Quando se trata, porém, do aspecto urbanístico do fórum, e não mais decorativo, da
sua repartição interna, o discurso é diferente. Neste caso, predomina uma experimentação
provincial sobre os modelos derivados de Roma. É especialmente o caso da forte
diferenciação entre a área sacra e a civil, mediante não apenas a separação dos edifícios em
espaços diferentes, mas a divisão entre esses espaços por meio de um muro entre as duas
áreas. Este é uma característica, para Cavalieri, totalmente galo-germânica, já vista em
Feurs, Augst e Trier (como também em Vienne).

277. As informações sobre a decoração da basílica e do fórum de Nyon podem ter sido retiradas – porque
Cavalieri não o informa claramente – de AA. VV., Musée Romain de Nyon, Nyon 1993: 7, 12-19, 26-28; e Ph.
Bridel, "Le programme architectural du forum de Nyon (colonia Iulia Equestris) et les étapes de son
développement", in La ciudad en el mundo romano, I, Actes du Congrés Internacional d'Arqueologia Clasica,
1993, Tarragona 1994: 140 ss.
278. Pelta, o escudo dos trácios; parma, escudo redondo (provavelmente também trácio).
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5.4. Lopodunum
Nome atual: Ladenburg (vizinha a Heidelberg), na Alemanha, em land Württemberg-Baden.
População original: suevos (Suebi ou Suevi).
Localização: situada aproximadamente entre o Reno a oeste e o rio Elsenz a leste, sob
Trajano foi organizada como ponto de encontro de importantes estradas militares e
como centro comercial.
Fundação: inicialmente vicus celta em território além-Reno, não se conhece a refundação
por parte de Roma, primeiro como castrum depois como cidade capital da civitas Ulpia
Nicretum; de qualquer modo, é do século I d.C.
Esquema urbano: desconhecido, mas provavelmente regular, uma vez que, como o fórum,
sucedeu um acampamento precedente.
Fórum: espaço calculado em torno de 70 x 50 m; conhece-se somente a porção oeste onde
os pórticos forenses se unem à basílica.
Basílica: edifício de dimensões consideráveis, c. 72 x 30 m, com entrada axial que dá para o
fórum, e repartição interna extremamente articulada.
Data: do período antonino, entre a metade do século II d.C. e a primeira metade do século III.
A basílica atualmente está localizada sob o coro gótico da antiga igreja de Saint-Gall,
o que limita consideravelmente as pesquisas; há muitas lacunas na sua planta, que é
reconstituída a partir de elementos isolados. Também parece ter permanecido inacabada,
pois não foram encontrados traços de decoração, pavimentação e revestimento das paredes.
Seu plano foi razoavelmente reconstituído também com base em paralelos semelhantes,
como Windisch, Alésia, Wroxeter e Caerwent (estas duas últimas, inglesas).
De dimensões consideráveis, c. 71 x 30 m, a área central interna mede c. 57 x 18 m,
circundada por naves laterais (ou corredores periféricos) com arcos que se apóiam em uma
série de pilares. A particularidade desse complexo reside na estudada divisão dos volumes
internos que, em primeiro lugar, criam dois corredores periféricos à nave central "com uma
funcionalidade de ambientes de passagem polidirecionais" (Cavalieri 2002: 228).
A basílica também possui duas longas salas que fecham seus dois lados menores,
identificadas provavelmente como tribunalia; e um grande ambiente absidal, no eixo do
acesso principal ao edifício, que Balty (1991: 268-71) identifica como uma cúria (inclusive,
reforçando essa hipótese, Balty identifica as duas salas que ladeiam a cúria como sedes dos
escritórios citadinos, a domus dos aediles e o arquivo municipal).
A presença de escadas nas laterais dos escritórios municipais parece indicar a
presença de um segundo andar.
O ambiente interno possui numerosos acessos entre os diferentes ambientes,
propiciando grande fruição; menos com relação à cúria, exceção que não parece ser casual:
a estrutura de maior importância também é o focus da composição arquitetônica, "fazendo de
todo o resto do complexo quase um grande vestíbulo perfurado com a função de medium
para o acesso a esta sala" (Cavalieri 2002: 229).
Até onde é possível chegar, dadas as poucas informações recuperáveis, o edifício
fechava um dos lados curtos do fórum, o leste, e a praça era ladeada, nos lados longos norte
e sul, por pórticos com tabernas. Provavelmente a praça não superava o limite longitudinal de
75 m, pois a via principalis do castrum, estrada anterior à cidade, que ligava (e ainda liga)
Heidelberg a Worms, passava nesse limite. E a via praetoria saia do centro do fórum, no eixo
da cúria, indicando que a praça de Lopodunum estava no entroncamento dos dois eixos
principais do antigo acampamento.
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A falta de acabamento da basílica leva a supor que nunca foi terminada e, portanto,
utilizada, provavelmente por causa de alguma catástrofe imprevista, "como as invasões da
metade do século III d.C., permitindo estabelecer um terminus ante quem antes da primeira
metade do século III". E a presença de fragmentos cerâmicos de idade adriana no interior das
paredes fornece um certo terminus post quem (op. cit.: 230-1).

Figura 86. Ladenburg, planta da basílica: localização dos vestígios e reconstituição.
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5.5. Octodurus ou Forum Claudii Vallensium
Nome atual: Martigny, na Suíça, Cantão do Vallais.
População original: sedunos (Seduni) e véragros (Veragri).
Localização: em uma planície aos pés da montanha, etapa da rota que leva ao passo do
Grand-Saint-Bernard.
Fundação: Sérvio Galba, legado de César para a XII Legião, ocupou a área. Foi atacado
pelos véragros, povo que habitava a região, associados aos vizinhos sedunos.279 Por
volta de 15 a.C., a região do Vallais é definitivamente conquistada. Cláudio concede a
Octodurus o título de Forum Claudii Augusti Vallensium em torno de 47 d.C.
Esquema urbano: ortogonal; são conhecidas dez insulae, de 90 x 80 m.
Fórum: espaço de 65 x 94 m, inteiramente fechado ao tráfico veicular e com os dois lados
longos flanqueados por pórticos com tabernas.
Basílica: no lado menor noroeste, possui duas fases: a primeira, menor, de 14 x 65 m, e
espaço interno de um volume só; a segunda basílica tem sua monumentalidade
acentuada pela ampliação da largura da estrutura e adotoção de um períbolo de
colunas no interior.
Data: a primeira fase é da época de Cláudio (c. 47 d.C.); a segunda, do principado de Vespasiano.
Martigny foi a principal aglomeração celta dos povos que habitavam o Vallais,
segundo Kruta (2000: 760 e 855), os véragros. Mas não consegui informações sobre um
assentamento celta anterior.280
O fórum possui dimensões notáveis, caracterizado por uma sucessão estratigráfica
clara das duas fases edilícias que modificaram a planta da basílica. Ocupa aproximadamente
uma insula do tecido urbano, no centro da cidade antiga, e é constituído por um vasto pátio
retangular, de 65 x 94 m,281 totalmente fechado ao tráfico veicular e acessível unicamente por
uma porta monumental no lado breve sudeste, que também possui um muro baixo, com uma
única passagem no centro, dividindo a area forensis. A praça é ladeada por pórticos
colunados, com tabernas e scholae de corporações de ofícios. E o lado breve nordeste é
dominado por uma grande basílica, focus visual do fórum enquanto conclusão monumental
de toda a perspectiva desse lado.
Na primeira fase, a basílica era constituída por uma estrutura menor, de c. 14 x 58 m,
que chegava a 65 m se acrescentadas as duas êxedras semicirculares NE e SO,282
continuando o pórtico forense. Até onde se sabe, este primeiro edifício era monovolume
(hipótese reforçada pela presença de pilastras embutidas na parede interna NO, que
serviriam de sustentação para uma cobertura sem apoio intermediário), com uma ampla
abside ou êxedra semicircular na parede posterior noroeste, no eixo longitudinal.
Do lado oeste desta abside havia uma sala anexa, de 10,82 x 7,37 m, à qual se
entrava mediante quatro degraus; este cômodo possuía uma pavimentação diferente, devido
à presença de um hipocausto.283 Balty interpreta esta sala como cúria, já Cavalieri, devido ao
279. Os véragros, povo da Helvécia, segundo Bedon et alii (1988 t.2: 172) e Kruta (2000: 760), eram os
verdadeiros habitantes de Octodurus, e não os sedunos, como afirma Cavalieri 2002: 237.
280. Obras consultadas: Bedon et alii (1988); Bedon (1999); Grenier (1958); e Garcia & Verdin (2002).
281. Balty (1991: 345) fornece dimensões bem menores, 60 x 38 m.; Grenier (1958: 382), para a segunda fase, 65
x 58 m. Cavalieri reproduz as dimensões de Bedon et alii (1988, t.2: 172).
282. Balty (1991: 345) questiona a presença das duas êxedras simétricas, pois somente a NE foi encontrada
durante os trabalhos arqueológicos e exemplos mais tardios apresentam basílicas com uma única êxedra em
um dos lados breves, como em Doclea.
283. Balty fornece outros exemplos de basílicas setentrionais que, por causa do rigor climático, possuem tal
sistema de aquecimento, como em Genebra e Caerwent.
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título de Forum atribuído por Cláudio à cidade, entende esta sala como um local de reunião
do governo citadino; e a grande abside axial seria reservada à sede do tribunal.

Figura 87. Reconstituição dos estados sucessivos do fórum de Martigny.

Em um segundo momento, todo o complexo basilical foi transformado e ampliado.
Segundo Cavalieri (2002: 239), se na primeira fase respeitou-se o limite noroeste imposto
pela presença de um cardo, o segundo edifício ocupou totalmente esta via, bloqueando
completamente a passagem neste trecho do sistema viário urbano. Toda a reestruturação
teve como finalidade a sua monumentalização, ampliando a largura do edifício e definindo um
espaço central formado por um períbolo de 4 x 8 colunas (sendo que as dos lados mais
curtos estão mais próximas entre si, definindo um espaço intercolunar menor); também foram
acrescentadas, nas extremidades, duas grandes êxedras simétricas, "cujo propósito parece
unicamente o de constituir um diafragma espacial entre o setor central da basílica e os dois
ambientes [simétricos] quadrangulares e absidais colocados a noroeste" (ibidem). Estes
anexos podiam ter a função de escritórios administrativos, mas não há um consenso. Bedon
et alii (1988, t.2: 172) afirmam que foram encontrados "grandes bronzes"; Cavalieri, mais
preciso (p. 242, nota 9), diz que estes "bronzes" são diversos fragmentos de esculturas de
bronze – um togado, uma personagem com nudez heróica e uma cabeça de touro –
encontrados nessas salas anexas.
Uma semelhante repartição espacial dos anexos é encontrada em Ladenburg,
também na Germânia Superior, "elemento que prova com probabilidade que uma tal
sistematização arquitetônica respondia não apenas a exigências contingentes, mas também
a um plano arquitetônico preciso e definido. Além disso, o que parece uma planta difundida
unicamente na zona de fronteira entre as Gálias e a Germânia é reconhecida também em um
sítio que se coloca no coração da Lugdunensis, vicus Excisi, pequeno assentamento que
ainda necessita de estudos, mas que se qualifica por um centro monumental de notável
tamanho e importância" (op. cit., 240).
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A primeira fase edilícia da basílica, determinada estratigraficamente, foi realizada
após a promoção jurídica realizada por Cláudio (após 47 d.C.); e as sucessivas obras de
ampliação e monumentalização são do reinado de Vespasiano.
Há diversos aspectos arquitetônicos e urbanísticos interessantes em Martigny. Um
deles diz respeito à notável semelhança estrutural com o exemplo de Glanum, na
Narbonense. A basílica de Glanum também possui duas fases edilícias, a primeira de
dimensões menores e a segunda, mais ampla e monumental, definindo-se um espaço
central, "quase como se este fosse o sinal de um adequar-se ao cânone da tipologia edilícia
em questão" (ibidem). Um segundo aspecto, urbanístico, diz respeito à ausência de uma área
sacra, de um temenos, diferenciando Martigny dos demais fóruns tripartidos provinciais; a
sudeste há um bairro residencial, e não um templo ou altar, como se esperaria. "A zona de
santuário, ao contrário, está a noroeste do fórum, onde já havia, antes da edificação da
praça, um templo de origem celta". A ligação entre a área civil e a religiosa se dá através dos
pórticos ocidentais da primeira fase, que se abriam para esse santuário. "A falta de um
posicionamento axial basílica-templo, posteriormente aproxima os casos de Martigny e
Glanum, fazendo da cidade alpina um exemplo de experimentação de teorias arquitetônicas
que parecem provir da Narbonense" (ibidem).
E, tipologicamente, Octodurus é um dos primeiros casos, entre os estudados, "onde
se observa como a teoria da função de modelo constituído a partir da Ulpia para as basílicas
absidais [ou com êxedras semicirculares] é, na realidade, o fruto de interpretações
excessivamente rígidas: o que, de fato, aparece é que a grande basílica romana não era
outro que o ponto de chegada, a grandiloqüente codificação de uma planta que começa as
suas experimentações na Itália Setentrional (pensa-se em Veleia) para depois passar para as
Gálias e as Germânias onde, sobretudo em Nyon, alcançará notáveis resultados de rigor
arquitetônico" (op. cit.: 241).

Figura 88. Axiometria reconstrutiva da segunda fase do complexo fórum-basílica de Martigny.
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5.6. Vicus Lousonnae
Nome atual: Vidy-Lausanne, Suíça, Cantão de Vaud.
População original: helvécios (Helvetii).
Localização: nas margens do lago Léman, oposta a Genebra, funcionava como porto para
todas as mercadorias que chegavam e partiam para o interior montanhoso.
Fundação: não precisa; provavelmente no século I d.C.
Esquema urbano: o assentamento não foi submetido a nenhum projeto urbanístico: a praça
é apenas um espaço ampliado da via principal que deu vida ao assentamento.
Fórum: espaço de formação espontânea.
Basílica: edifício de 69,50 x 17 m, fechando o lado sudoeste do fórum, de costas para o lago.
Data: segundo quarto do século I d.C.
Como Genebra, o assentamento de Lousonna era um porto lacustre, com papel
essencialmente econômico, local de tráfego de mercadorias entre o vale do Ródano e o
altiplano helvécio. O espaço público municipal, ou seja, a praça do fórum, era o que se
costuma chamar de "fórum espontâneo", um alargamento da rua principal da cidade que a
atravessava no sentido NO-SE. Nessa praça não planificada do pequeno vicus galo-romano
foi descoberto um edifício com planta basilical, medindo, segundo Balty (1991: 390), 69,50 x
17 m (internamente).284 A basílica fica a poucos metros do lago, de costas para ele e aberta
para a praça, constituindo seu limite longitudinal sudoeste. A presença de um fanum
quadrado, no canto norte do "fórum" situa o sítio como juridicamente "pré-municipal", ou seja,
já havia um assentamento celta no local com, pelo menos, função religiosa.
Como a Basílica Emília, no Fórum Romano, a basílica de Lousonna possui uma fileira
de tabernas sob um pórtico, na face voltada para a praça; e sua entrada fica neste mesmo
lado, não se distinguindo exteriormente dessas tabernas. Possui duas naves de mesma
largura, separadas por uma fileira de onze pilastras. No lado noroeste há três pilastras
transversais, correspondendo ao alinhamento da décima segunda pilastra, delimitando uma
área ("sala") de 13,50 x 17 m. Embora alguns pesquisadores acreditem que a sala não fosse
coberta,285 Balty a acredita coberta, especialmente por causa das tabernas, que se estendem
por todo o lado nordeste da estrutura; a alteração no ritmo das pilastras aconteceria por uma
diferença de estrutura dos vigamentos do telhado, que possuiria duas águas na maior parte
do edifício e, talvez, um teto mais baixo sobre essa "sala", formando uma espécie de
clerestório286 para iluminar a basílica. As hipóteses para a função desta "sala" incluem uma
cúria287 ou um tribunal destinado ao culto imperial.288
Embora a basílica de Lousonna apresente uma grande semelhança com a Basílica
Emília – localizada em um fórum de formação espontânea, fechando um dos lados da praça,
com tabernas na fachada – é difícil julgar se há uma semelhança intencional. Além de ser de
uma data próxima ao ano 50 d.C., portanto bem posterior à Emília, há exemplos mais
próximos de basílica com duas naves, como a da colônia romana de Nyon (que apresenta
284. Gros & Torelli, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano. Roma-Bari 1988: 253, incluindo as tabernas externas
e excluindo parte do comprimento lateral, estabelecem as medidas em 61 x 25 m.
285. Balty cita G. Kaenel, "Lousonna. La promenade archéologique de Vidy", in Guides archéologiques de la
Suisse, Lausanne 1977: 28-32, p. 28; e G. Kaenel & A. Tuor, "Les basiliques romaines de Nyon et Vidy", in
Archäologie der Schweiz, I, 1978: 81-83, p. 82.
286. Lanterneau, em francês.
287. Para Balty, essa "sala" terminal seria uma cúria, pressagiando um futuro da localidade como município; mas
Lousonna nunca deixou de ser um vicus.
288. Cavalieri (2002: 234) afirma que "tal sala, pelas suas dimensões comparáveis a um tribunal, segundo os
estudiosos [não diz quais] devia ser destinada ao culto imperial".
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uma primeira fase edilícia caracterizada por duas naves); além disso, para Cavalieri (2002:
234), a basílica de Lousonna se assemelha mais aos portici duplices da Itália Setentrional.

Figura 89. Planta do vicus Lousonna.
O confronto com a basílica Emília é por demais distante ideologicamente e estruturalmente:
não basta, a meu ver, a presença de uma série de tabernas na frente de uma basílica para
estabelecer uma comparação com a complexa articulação espacial e histórica que ocasionou a
justaposição das tabernae Novae e da Emília.
Mais pertinente, creio, é a questão ter sido brilhantemente solucionada "alla romana", com a
delimitação do fórum e a execução de uma axialização dos seus dois pólos fundamentais, templo e
basílica; é verossímil pensar, de fato, que a chegada de mercadores itálicos tenha estabelecido as
bases para a elevação a municipium do povoado, que se dotou da estrutura essencial para a
definição urbana de uma coletividade cívica, a basílica, colocando nela também um tipo de sala
separada, quase uma cúria, com a esperança, quiçá, de um futuro colonial. Tal esperança, até onde
sabemos, não se concretizou, mas permanece claro o valor intrínseco de um edifício que mesmo
sozinho torna uma simples aglomeração de casas uma cidade (ibidem).

Pessoalmente, não descarto a basílica de Lousonna como de função basicamente
comercial, um local protegido – as margens de lagos são normalmente ventosas e frias –
para negócios e armazenagem de mercadorias em um entreposto tão importante estrategicamente, mais do que uma "esperança" de se tornar municipium.

Figura 90. Planta da basílica de Lousonna.
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5.7. Vicus Vindonissa
Nome atual: Windisch, Suíça, Cantão da Argóvia (Aargau).
População original: helvécios (Helvetii).
Localização: ocupa um esporão formado pela confluência dos rios Aar e Reuss, uma
posição favorecida pela rede de estradas, da qual era um importante nó viário, e com
papel estratégico: junto com Argentoratum (Strasburgo), Mogontiacum (Mainz) e
Castra Vetera (Xanten), era uma das principais fortificações defensivas do exército
romano baseado na Germânia Inferior.289
Fundação: o acampamento legionário290 foi fundado por Tibério por volta de 15 a.C., enquanto
traços de uma ocupação civil são atestados a partir da metade do século II d.C.
Esquema urbano: regular, uma vez que o assentamento civil se insere na divisão ortogonal
do castrum.
Fórum: sobrepõe-se aos precedentes principia do castrum.
Basílica: grande edifício com três naves.
Data: provavelmente do século II d.C.
Inicialmente, na confluência dos rios Aar e Reuss, Roma funda um castellum para
controlar a área fronteiriça. Por volta de 15 a.C., a ocupação se transforma em um
acampamento legionário, circundado por quarteirões de canabae291 que, a leste, deram
origem a um vicus dotado de um grande espaço para o mercado e de um monumental
anfiteatro. Com o crescimento do vicus e a partida da XI legio Claudia, em 101 d.C. (por
causa do deslocamento setentrional do limes), o povoamento civil acaba por englobar a área
precedentemente ocupada pelo acampamento, apossando-se dos edifícios do castrum e
transformando estrutural e urbanisticamente principalmente a sua área central. As
modificações mais evidentes, do século II d.C., são registradas na área dos principia292 (as
escavações em outras zonas do sítio evidenciaram como, sob os edifícios de pedra, foram
encontrados vestígios das construções precedentes de madeira, as quais freqüentemente
mostram a mesma planta). É neste momento que o castrum torna-se vicus. A mudança de
papel se inicia com a construção de um grande fórum com a basílica anexa no lugar dos
precedentes principia.
O complexo fórum-basílica deve ter adaptado o palácio do comandante, no
cruzamento da via principalis com a decumana. Os restos das fundações da basílica mostram
um edifício semelhante ao de Lopodunum, com três naves, uma êxedra central posterior e
ladeada por dois ambientes que a ampliam.
As dificuldades de reconstituição de todo o complexo são agravadas pelo fato de a
construção não ter sido acabada: nunca foi encontrado algum fragmento arquitetônico,
qualquer traço de pavimentação nem de revestimento parietal, o que leva a pensar que todo
289. Há uma dificuldade quanto à determinação da província à qual pertencia Windisch. Cavalieri (2002: 250)
primeiro a localiza na Germânia Superior, e depois, na Inferior (erro de revisão?); Bedon et alii (1988: 261),
Germânia Inferior. Porém, Raepsaet-Charlier & G. Raepsaet, no artigo publicado na ANRW II, 4, 1975, que trata
da Gália Belga e da Germânia Inferior, não incluem Windisch, o que leva a supor que não pertencesse a
nenhuma destas duas províncias. Como pelo mapa de Cavalieri Windisch está localizado a sul do Moselle e de
Augst, escolhi mantê-lo na Superior.
290. Levi (1989: 436) afirma que o sítio do castrum foi escolhido na área de um oppidum celta. Mas foi a única
referência encontrada sobre isso.
291. Canabae ou kanabae, literalmente "barracas". Construções leves erguidas na proximidade de um acampamento, ou de uma colônia, por uma população local que tira sua subsistência de atividades artesanais e
comerciais exercidas para os soldados ou colonos. Freqüentemente este tipo de ocupação torna-se perene e
transforma-se em um quarteirão, como em Lyon, ou um vicus, como Strasbourg (Bedon 2001: 346).
292. Principia, o quartel-general no acampamento militar.
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o complexo jamais foi terminado. "Esta circunstância reabre o complexo problema do real
emprego das estruturas basilicais em aglomerações habitacionais como os vici: na verdade,
parece que em alguns casos, como o de Windisch, a construção de um edifício similar
corresponde principalmente à vontade, por parte dos notáveis locais, de fazer da própria
aldeia uma 'cidade' para todos os efeitos, dotando-a da estrutura monumental que, em um
contexto colonial ou municipal, teria a sua específica e imprescindível funcionalidade,
enquanto em uma estrutura desse tipo responde principalmente a um papel de aparência, de
obtenção de certo status social da coletividade. Isto, ao menos, explicaria a não conclusão do
edifício causada pela falta dos fundos necessários: o valor funcional secundário não obrigava
a uma construção a mais rápida possível" (Cavalieri 2002: 251-2).

Figura 91. Planta dos principia de Vindonissa.
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Basílica de identificação duvidosa ou insuficientemente escavada da Germânia
Superior
5.8. Vesontio
Nome atual: Besançon, na França, Departamento de Doubs.
População original: séquanos (Sequani).
Localização: em um meandro do rio Doubs, sobre um esporão escarpado, seu lado sudeste
é protegido por este promontório escarpado.
Fundação: provavelmente em idade augustana.
Esquema urbano: ortogonal com insulae de 125 x 125 m e de 125 x 160 m na área do fórum.
Fórum: no centro do espaço urbano, com 80 x 120 m, uma parte se encontra hoje sob a
atual Rue Moncey.
Basílica: como hipótese.
Data: (?)
A ocupação do sítio remonta ao pós-Neolítico. Antes da conquista, havia um oppidum
que já era a capital dos séquanos, com um muro barrando o istmo, com 120 ha. Em 58 a.C.,
César ocupou o oppidum, ameaçado pelos germânicos de Ariovisto. A partir do início da
época augustana começa a romanização do espaço urbano. Duas ruas de época gaulesa se
mantiveram na malha romana (Bedon 2001: 105-6).
O fórum margeava o cardo principal, na parte meridional da cidade. As notáveis
dimensões da área forense e a riqueza da decoração arquitetônica e escultórica que foram
encontradas – colunas, capitéis, estátuas e dedicatórias, todos de mármore – indicam que
provavelmente também houvesse uma basílica forense e um templo capitolino, mas não há
traços deles.

Figura 92. Besançon; a cidade galo-romana e as últimas intervenções arqueológicas. (D. fórum).
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Germania Inferior
5.9. Colonia Ulpia Traiana
Nome atual: Xanten-Birten, na Alemanha, land Nordrhein-Westfalen.
População original: cugernos (Cugerni).
Localização: a colônia foi estabelecida, em relação com o porto fluvial, em posição
estratégica na margem esquerda do Reno, diante da confluência com o Lippe.
Fundação: de Trajano, entre 98 e 105 d.C.
Esquema urbano: estrutura que tende para o regular com quarenta insulae cercadas por
uma muralha quadrangular; algumas irregularidades na rede urbana na parte sudeste,
onde os quarteirões são um pouco maiores do que os da parte ocidental, que tendem
a ser quadrados (106 x 107 m).
Fórum: amplo recinto com a presença de um Capitolium.
Basílica: como hipótese; edifício com uma dupla colunata interna e de 62 x 24,40 m.
Data: início do século I d.C. e reformulação sob Marco Aurélio e Lúcio Vero.

Figura 93. Planta dos principia de Xanten.

Xanten foi um sítio que, de acampamento militar, tornou-se colônia, aglomeração civil,
demonstrando uma evolução funcional importante. Um primeiro castrum (Vetera I), construído
em 12 a.C., foi ampliado por Nero. Permaneceu com função militar até sua destruição, em 69
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d.C., durante a insurreição dos batavos (Batavi). Um novo castrum (Vetera II) foi reconstruído
não longe e manteve suas funções até o século IV d.C. Entre os dois castra se espalhavam
as canabae, formando um assentamento civil, o vicus dos cugernos, que se desenvolveu
paralelamente ao acampamento militar; sob Trajano, foram transformadas radicalmente,
dando vida à Colonia Ulpia Traiana (Cavalieri 2002: 254; Raepsaet-Charlier & Raepsaet
1975: 134 ss.).
Já se falou sobre a questão da derivação dos fóruns urbanos a partir dos principia
legionários: para Cavalieri (2002: 254), o problema de ser a cidade que imita o acampamento
militar ou o inverso, pode ser sintetizado na identificação de um modelo. No caso de Xanten,
pelo que foi descoberto até agora através dos trabalhos arqueológicos, não é possível
acrescentar novos dados à questão.
O fórum, que ocupa duas insulae, foi só parcialmente escavado; somente a insula
ocidental, a do temenos templário, enquanto a outra metade da praça, do outro lado do
cardo, até agora permanece desconhecida. De todo o modo, parece evidente que a praça
citadina, "pela planta e divisão espacial, se assemelha mais à tipologia dos chamados fora
tripartidos já vistos nas províncias gaulesas vizinhas (Lutetia, Feurs, Périgueux) do que à dos
'Lagerfora' dos acampamentos legionários ou das colônias britânicas como Silchester ou
Cilurnum".
As diferenças entre a tipologia dos "bloc-forum" e dos fora castrenses são evidentes
exatamente na planimetria diversa, uma que tende a ser mais quadrada, e outra mais alongada, a
dos fóruns tripartidos; além disso, mesmo se o modelo axial permanecer o fundamento urbanístico
compositivo, nos principia dos castra não encontramos verdadeiros Capitolia, mas edifícios curiales
com provável função de sacella do culto imperial, tornando a basílica, onde o projeto a preveja,
elemento dominante de todo o espaço forense (ibidem).

Pelo que se disse acima, é provável que haja, na porção não escavada do fórum de
Xanten, um espaço delimitado por pórticos e por uma grande basílica. A praça teria as
dimensões de c. 212 x 107 m, com as duas extremidades divididas nos seus pólos
costumeiros, religioso e civil.
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6. Conclusão
Neste item, apresentarei as principais conclusões de Cavalieri que são úteis para a
presente dissertação e comentários pessoais sobre elas.
Para Cavalieri, a tipologia basilical é oriunda do encontro de duas tradições
arquitetônicas, a stoà grega e o atrium itálico. A estas duas tradições se juntaram as
características orientais helenísticas, gerando, na época de Augusto, uma tipologia diversa
não apenas dos demais edifícios urbanos, mas entre as basílicas de Roma e as do resto da
Itália.
Em Roma, a basílica de idade augustana se caracterizou por um maior comprimento,
várias naves concêntricas e totalmente aberta para o espaço forense. Já as dos municípios
itálicos são de menores dimensões, com menos naves concêntricas e, sobretudo, fechadas
por paredes perimetrais (semelhante à basílica de Fano). É este exemplo de Fano que
parece ser o ponto de partida para as basílicas do Norte da Itália (embora não se exclua a
ocorrência de modelos diversos).
Na Gália Narbonense, de modo geral, os fóruns seguem o exemplo do Norte da Itália,
porém, para Cavalieri (2002: 293 ss.), os modelos encontrados não se baseiam em exemplos
cisalpinos concretos, mas na descrição vitruviana de Fano, especialmente quanto aos
volumes. Porém, os edifícios narbonenses apresentam uma preferência pela abertura total
para a praça, diferença que demonstra o quanto o esquema basilical era flexível.
Quanto às Três Gálias, há uma tendência progressiva de monumentalização em
direção setentrional, evidente na ampliação das dimensões, especialmente no comprimento.
Na Aquitânia, os modelos permanecem mais próximos aos do sul, enquanto na Bélgica e nas
Germânias, "há uma tendência para a experimentação volumétrica" (Cavalieri 2002: 298).
Infelizmente, há poucos modelos seguros na Aquitânia; somente em Périgueux se pode
atestar com segurança a presença de uma basílica. Quanto à Lugdunense, Cavalieri
considera existir certa homogeneidade entre as diversas basílicas.
Nas províncias gaulesas ocidentais – diferentemente do que acontece na Provincia,
onde as basílicas são edifícios abertos para o fórum – há uma tendência para estruturas
fechadas e acessíveis por entradas colocadas ou nos pórticos laterais ou no eixo central do
fórum (Feurs, Périgueux, Vannes). Mas esta não é uma consideração absoluta, dada a
variedade de experimentações. Pessoalmente, não descarto a idéia de que a tendência por
basílicas fechadas tenha a ver, também, com o clima mais rigoroso da região norte da
Europa Central.
A presença de tribunal e cúria também pode ser vista como um elemento de coesão
entre os edifícios, embora variem de posição. Outro elemento recorrente é a presença de um
porticus forensis, estrutura de conecção e ao mesmo tempo de definição do fórum como um
todo. O pórtico separa espaços (sagrado e civil) mas também os integra em um mesmo
complexo, além de ter função própria, de galeria e tabernas.
A parte oriental da Gália – Bélgica e Germânias – apresenta a maior variedade de
esquemas basilicais, local onde "chegaram e se coagularam em novas criações as
expressões arquitetônicas de teorias basilicais provenientes da Narbonense, da Lugdunense
e, por fim, derivadas diretamente dos castra militares" (op. cit.: 301). A variedade é tanta que
se torna difícil elaborar uma síntese de tipos e é preciso estudar quase caso a caso. Outra
característica dessa região oriental é a presença de êxedras e absides – e as mais
aperfeiçoadas – em muitos exemplos, tanto no lado menor do edifício quanto no eixo
londitudinal do fórum, e muitas vezes dois ou três anexos são encontrados.
Para Cavalieri, houve uma elaboração paralela do esquema fórum-basílica entre a
Cisalpina e a Narbonense, com uma variedade de experimentações devidas tanto a um
processo evolutivo, que ainda se definia durante o século I d.C., quanto a contingências
topográficas e culturais locais, que levam do fórum aberto – "espontâneo" – ao fechado. Em
todo caso, já na segunda metade do século I d.C., o modelo urbano de fórum "canônico" –
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uma organização planimétrica completa, fundamentada em um eixo principal longitudinal com
as duas extremidades ocupadas respectivamente por uma basílica em posição transversal e
por um templo, tudo fechado em um períbolo de pórticos (modelo que surge no início da
idade imperial) – já estava terminado. Este parecia ser um modelo que amadureceu na
Narbonense; mas nos últimos quinze anos, os trabalhos arqueológicos em Feurs/Forum
Segusiavorum – que demonstraram que seu fórum é de idade tiberiana (entre 15 e 20 d.C.) –
colocaram em dúvida essa evolução geográfica do fórum "canônico". Na pequena cidade de
Feurs, precocemente surge esse modelo arquitetônico-urbanístico de extrema coesão
estrutural e grandiosidade, "como se o modelo já tivesse alcançado a sua plena maturidade e
se mostrasse completo". Outros exemplos de fóruns "canônicos" precoces nas Três Gálias
são os de Vannes (na Lugdunense), Eysses e Saint-Bertrand-de-Comminges (Aquitânia),
Martigny e Nyon (na Germânia Superior). "Isto significa uma penetração do modelo urbano
trazido de Roma que não apenas é extremamente eficaz mas que viaja por canais de grande
velocidade. Estas vias da urbanização que parecem todas mover-se pela interland
mediterrânea das Gálias não parecem ter, todavia, pistas privilegiadas ou ter sido estudadas
preliminarmente" (op. cit.: 315). E a via principal de penetração desse modelo forense são as
do comércio e do mercado. Sítios como Feurs, Vannes, Martigny e Lugdunum Convenarum
eram, mesmo antes dos romanos, centros de encontro regionais ou de escalas marítimas, o
que levou à sua valorização no século I d.C. como locais de congregação e de trocas
comerciais, "tanto que a administração provincial romana os ligou à ampla rede viária
interprovincial" (op. cit.: 316), tornando-os, inclusive, pólos de atração para os mercadores
itálicos.
Quanto à introdução do fórum tripartido na Bélgica e nas Germânias – local de
fronteira, onde a penetração cultural romana encontrou maior resistência (especialmente pela
presença de populações celtas menos propensas à submissão e a ameaça de tribos
germânicas) e que por muito tempo ficou sob tutela militar – esta foi retardada e trouxe
características dos principia castrenses à praça citadina. Mas mesmo que esses fóruns das
províncias do limes sejam o produto de uma evolução que passa pelo exemplo dos
numerosos acampamentos aí estacionados, os castra imitam a forma urbana, "confirmando a
hipótese de um modelo indireto mas, mesmo assim, sempre civil. E tal modelo, além disso,
só poderia provir da Narbonense através da mediação das outras províncias limítrofes, em
particular a Lugdunensis, onde se presencia uma notável precocidade na afirmação e
codificação do esquema do 'bloc-forum'" (op. cit.: 319).
Os fóruns das províncias Belga e Germânicas, porém, também apresentavam
características regionais: desenvolveram, entre o fim do século I d.C. e o início do II,
complexos forenses de grande impacto estrutural, de grandes dimensões, como Amiens,
Trier, Bavay e também Augst, Avenches, Martigny e Nyon.
Outro tema tratado por Cavalieri na sua conclusão é sobre a Basílica Ulpia como
modelo das basílicas ocidentais provinciais com dupla abside.293 Analisando as datas dos
modelos mais antigos que apresentavam esta característica – como a primeira fase de Augst,
entre 25 e 75 d.C. – chega-se à conclusão de que a criação de tal modelo não foi a Ulpia.
Outros exemplos são Nyon (de época neroniana), Martigny (idade cláudia), Verdes
(provavelmente do século I d.C.) e Virunum (possivelmente de idade cláudia).294 "Estes dados
levam a concluir que a Ulpia se identifica como um dos elementos de um percurso evolutivo
na definição da basílica civil do século II d.C. (…), um degrau na evolução da cadeia
tipológica das basílicas". Vê-se, então, como uma linguagem espacial basilical – que se
iniciou em Roma – fez um percurso circular, retornando à capital após sofrer, no norte do
Império, uma nova codificação (melhorada, para Cavalieri) que, concretizada na Basílica
293. Ou êxedra, mais correto em português, mas que, em italiano, designa, "nas basílicas romanas, [a] estrutura
semicircular ou poligobnal no fundo da nave", segundo Garzanti. Em português, a abside tem a cobertura em
forma de meia-cúpula, enquanto a êxedra, que pode ser semicircular ou poligonal, não.
294. E Vaison-la Romaine, do início do século II d.C., na Narbonense.
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Ulpia, passa a ser o paradigma para as maiores basílicas jamais construídas. Para Cavalieri,
a Basílica Ulpia é "filha de seu tempo, da grande osmose cultural que Roma vive exatamente
no século II d.C." (op. cit.: 321-2).
O estudo dos fóruns provinciais – e, conseqüentemente, do urbansimo romano –
demonstra como o desenvolvimento da arquitetura romana não se irradia apenas da capital
imperial, embora ela seja a referência ideológica, mas se desenvolve também nas províncias
chegando a influenciar a própria Roma. Na Introdução da presente dissertação vimos como
os estudos atuais sobre Romanização buscam a elemento indígena, a "via de mão-dupla".
Acredito que este é o caso aqui, de influência tipológica que cria uma retro-alimentação
cultural, como nos sistemas culturais.295
Uma questão que surge quando se estuda os fóruns provinciais é a relação entre
estes e a definição jurídica das cidades romanas. Para os romanos, é indispensável, para a
definição conceitual de uma cidade, a presença de uma administração autônoma e de uma
hierarquização sócio-política interna (op. cit.: 326). Como também foi visto, no Capítulo II, de
Tucídides a Pausânias (século II d.C.), o conceito de cidade na Antiguidade inclui dois
elementos: dos homens que a constituem (Tuc. VII, 77, 7) aos seus monumentos e estruturas
necessários ao suporte das funções culturais, políticas e administrativas (Paus. X, 4, 1). Mas
as diferentes categorias de cidade – ou assentamentos urbanos – possuíam também uma
definição jurídica (urb, colonia optima iure, colonia foederata, municipium com ius Latii, fora,
vici etc.).
Qual a relação entre o sistema arquitetônico-urbanístico (a "aparelhagem"
monumental) e a situação jurídica do assentamento? Fontes antigas, como o De
Italicensibus, do imperador Adriano, postulam que as cidades do império são "effigies paruae
simulacraque Romae" (Gell. XVI, 13,8), ou seja, "pequenas imagens e imitações de Roma". E
isso era válido inclusive para os vici. A área urbana onde se identifica melhor o modelo de
Roma é na panóplia monumental, nos seus edifícios individuais ou nos seus complexos, mais
significativos ideologicamente e ricamente decorados, como o fórum e a basílica, o centro de
culto e o teatro.
Arqueologicamente, se percebe nas cidades provinciais, desde a sua fundação – e
até onde é possível reconstituir os dados – uma preocupação quase imediata pela construção
dos complexos forenses (se não concretamente, ao menos com a delimitação do espaço
reservado a eles); e nas cidades de origem celta, a concessão de titulatura romana implica na
construção do complexo forense condizente (Capítulo II). Cavalieri confirma estas
informações.
Mas Cavalieri também afirma que as colônias romanas são modelo e mote de
urbanização de outros assentamentos romanos, possuindo, além das finalidades
econômicas, sociais e militares, a tarefa de criar centros para a difusão dos costumes e das
instituições romanas, mesmo que a imagem forense que emerja não tenha uma forma
homogênea derivada de um único protótipo. "Na prática, parece não haver nenhuma relação
295. A Teoria dos Sistemas é um método de análise formal que considera o objeto de estudo como composto por
unidades analíticas menores. Na arqueologia processual, foi utilizada para explicar as origens do Estado: a
cultura ou a sociedade é vista como um sistema, o resultado da interação ou interdependência de seus
componentes, ou subsistemas. Estes são parâmetros do sistema e podem incluir aspectos como o tamanho da
população, o modelo de assentamento, a produção agrícola, a tecnologia etc. Nesse sistema, o fenômeno da
retroalimentação é entendido como um mecanismo de entrada e saída: uma parte do que "entra" se canaliza
para trás, formando parte do modo contínuo dessa entrada; dessa forma, o que acontece ao sistema em um
determinado momento pode ter efeitos no estado do sistema no momento seguinte. A principal obra sobre a
Teoria dos Sistemas é a de David L. Clarke, Analytical Archaeology (Londres: Methuen), de 1968. Outras obras
de Clarke são "A provisional model of an Iron Age society and its settlement system", in D. L. Clarke (ed.),
Models in Archaeology (Londres: Methuen, 1972: 801-69); e D. L. Clarke (ed.), Spatial Archaeology (Nova York:
Academic Press, 1977), specialmente o capítulo "Spatial Information in Archaeology" (pp. 1-32). Outros autores
que tratam da Teoria dos Sistemas, especialmente nos estados Unidos, são citados por Renfrew & Bahn,
Archaeology. Theories, Methods and Practice, Londres e Nova York: Thames e Hudson, 1991: 437-46.
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muito estreita entre o estatuto citadino e a forma fori. As tipologias da urbanística basilical são
essencialmente duas: ou ela é colocada em eixo com o templo, no lado breve de fundo do
fórum; ou no lado longo, quase como expansão volumétrica dos pórticos forenses; ambos
parecem coesistir cronologicamente e ser adotados mais por escolha topográfica e espacial
do que político-ideológiaca" (op. cit.: 329-30).
O complexo forense não é encontrado apenas nas colônias e municípios, ou seja,
cidades em que os princípios jurídicos romanos determinam a existência de órgãos civis e
culturais indispensáveis para o funcionamento das instituições, mas também em centros de
menor importância administrativamente falando, como vici e fora.296 Alésia, Eysses, Lausanne
e vicus Boutae são casos desse tipo. Neles, Cavalieri nota uma ainda maior variedade na
forma basilical, provavelmente porque as tradições indígenas (por exemplo, na escolha das
técnicas de construção) eram mais sólidas nessas comunidades mais distantes e de menor
importância, influenciando também a realização dos edifícios mais tipicamente romanos. E
quando há uma monumentalização exagerada do complexo fórum-basílica nesses
assentamentos "secundários", um dos motivos pode ser o desejo dos notáveis locais de obter
um estatuto citadino mais elevado (op. cit.: 330-1). A esta conclusão de Cavalieri, quanto a
uma maior tradição indígena, talvez falte um pouco de evidência que a comprove, pois,
afirma, ao longo de seu trabalho, que as informações sobre as basílicas e os fóruns das
Gálias apresentam diversas lacunas, assim como faltam pesquisas e informações sobre os
assentamentos secundários (ver Coulon & Golvin 2002: 25 ss., por exemplo, e o Capítulo III,
especialmente o item 6, sobre as cidades galo-romanas). Além disso, Cavalieri não faz
qualquer estudo sobre as técnicas construtivas, materiais de construção ou comparações
com outras estruturas indígenas para elaborar tal afirmação. Na verdade, como vimos no
Capítulo III, as técnicas e tipologias autóctones são detectadas não nos fóruns, mas nas
indústrias domésticas e "populares". Além disso, dizer que as basílicas desses
assentamentos secundários possuem "uma ainda maior variedade na forma" apenas
confirma e nada acrescenta ao que observa em vários pontos de seu trabalho sobre a grande
variedade formal, que praticamente inviabiliza o estabelecimento de um protótipo. Não
discordo da existência de uma maior "liberdade" nos assentamentos secundários, apenas
creio que falte um pouco de respaldo material ao argumento de Cavalieri, como o que foi
realizado no capítulo III.
Por fim, quanto à basílica de Alésia, ela possui a menor área entre as estudadas por
Cavalieri (618 m2); e a de Lausanne, para mim, possui uma forma quase "primitiva",
semelhante a um pórtico com duas naves. Isto as torna condizentes com assentamentos de
menor importância.
Dotar uma cidade – um assentamento urbano – de fórum e basílica indica a
transformação do ambiente indígena em um ambiente "romano" semelhante a Roma, afirma
o autor. A basílica (e o fórum) é um componente essencial de uma cidade, ou do ser cidade;
é a representação indispensável de uma conduta sócio-política "romana". Mas qual a
funcionalidade dela nas "aglomerações secundárias" – como os vici e fora – que têm uma
autonomia administrativa limitada? Pelo testemunho epigráfico, a elite local, os vicani, os
grandes patrocinadores de tais edifícios, viam principalmente neles os veículos para tornarem
os povoados cidades, como demonstração de uma capacidade de elevação do estatuto local
e também de subordinação ao modo de vida romano e à própria Roma. Não se pode
descartar também o papel de demonstração de poder da elite local.
O caráter empírico da prática urbanístico-arquitetônica desbanca os nossos esquemas
teóricos, mas, se não outra coisa, esta análise mostrou indiretamente a extensão e sobretudo a
penetração a que chegou, no curso do século II d.C., o fenômeno urbano, o qual não só se atesta
nos grandes assentamentos, mas inesperadamente também nos pequenos centros rurais por obra –
e este é o fato mais interessante – de uma população citadina que se torna ela mesma veículo de
296. O vicus, capital de pagus, era um habitat aberto, geralmente surgindo espontaneamente e com vocação
agrícola e função administrativa menor. Os fora, inicialmente locais de feira ou mercado, eram povoados de
dimensões consideráveis mas que, instalados em zonas em via de romanização e local originalmente de
encontro comercial, freqüentemente localizavam-se em importantes eixos viários.
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romanização. De fato, no aparelhamento monumental desses centros menores não intervém de
nenhum modo um poder central político ou militar, mas é um fermento que nasce no interior das
próprias comunidades e que por isso alcança resultados tão notáveis (op. cit.: 333).

Na verdade, não parece existir, pelo menos a priori, segundo Cavalieri, uma relação
segura entre condição jurídica da cidade e seu aspecto monumental. Daí torna-se mais
evidente o efeito "propagandístico" e persuasivo sobre a população local da urbanização
romana. Muitas vezes, quando uma comunidade urbana recebe um status mais elevado, seu
aparato monumental sofre um salto qualitativo e quantitativo (como Trier e Avenches), mas
isso não significa que tal cidade não tivesse já tal aparato.
Dotar-se de um aparato de edifícios públicos representa a medida concreta da vida citadina,
não importa se real ou em perspectiva para o futuro; o essencial é prover todas aquelas estruturas
cuja função é provavelmente reduzida ou, em alguns casos, somente representativa, mas cuja
função ideológica é proporcional ao decorum e à utilitas que a sua construção pode trazer ao
assentamento (op. cit. 334).

Concordo com Cavalieri quanto à importância do fórum como instrumento ideológico,
indicador de status romano e de um viver em cidade. Acrescentaria apenas mais um ponto:
os vici podem ter tido um papel mais importante do que Cavalieri acredita, pois eram centros
regionais importantes também, responsáveis pela administração de uma área rural
relativamente grande, os pagi, uma divisão administrativa romana.
Nos fóruns gauleses, a tipologia mais difundida é a do espaço fechado: a praça é
fechada ao tráfego veicular, fortemente axializada com relação a um templo e inteiramente
circundada por pórticos que a separam da malha urbana circundante. E o primeiro exemplo
itálico de praça completamente fechada vem de Roma, do Fórum de César, como o protótipo
das praças forenses ocidentais (segundo também Gros 2002: 212-3). Este, por sua vez, é um
modelo conceitual oriundo da tradição dos temene helenísticos, com uma área sacra e um
edifício de culto central.297 Este esquema helenístico (de "concepção concêntrica") passa por
uma reinterpretação romana, e o templo "não é mais a base compositiva do ambiente, mas o
seu focus perspectivo, dominando literalmente o conjunto a partir de um alto podium colocado
no fundo do lado oposto à entrada" (op. cit.: 335) ("concepção axial").
Essa é uma grande transformação com relação aos fóruns republicanos, como o
Fórum Romano, caracterizados pela dispersão, quase uma "anarquia sintática" dos seus
edifícios. O fórum imperial possui como elementos determinantes uma forte axilialidade e
simetria, uma nova concepão arquitetônico-urbanística (op. cit.: 336).
A última análise realizada por Cavalieri (pp. 342-6) diz respeito à organização espacial
da basílica no fórum, com a intensão de evidenciar as diferentes prioridades dos edifícios e a
conseqüente hierarquia entre eles. Ou seja, o percurso obrigatório executado pelos
transeuntes, determinado pela necessidade funcional e pelos significados político-culturais do
complexo arquitetônico. Para tal, usa a teoria elaborada por G. Grassigli, utilizada no estudo
dos fóruns cisalpinos.298
297. No capítulo IV, sobre as basílicas, já se falou sobre a nova concepão desses fóruns fechados (os fóruns
imperiais de Roma) como inspirados, segundo especialmente Balty 1991: 286-89, nos kaisareia orientais,
particularmente de Alexandria e de Cirene. Cavalieri retoma essa teoria.
298. "'Sintassi spaziale' nei fori della Cisalpina. Il ruolo della curia e della basilica", in Ocnus, II, 1994: 79-96; e
"Curia e basilica nell'evoluzione dei fuori dell'Italia settentrionale", in La ciudad en el mondo romano. Actes du
Congrés International d'Arqueologia Clasica, 1993, Tarragona 1994: 182-184. Andrès Zarankin também trabalha
com a construção e a organização espacial, trazendo informação relevante sobre a sociedade, a organização
dos espaços para a interpretação dos edifícios (no seu caso, escolas ou habitações familiares). Para Zarankin, a
paisagem artificial produzida pela arquitetura é pensada, desenhada e construída pelos homens e, portanto,
carregada de sentidos e interações, ou seja, componentes ideológicos no uso da arquitetura pelo poder. Os
espaços são disciplinados e disciplinadores. Bibliografia de Zarankin: "Casa Tomada: Sistema, Poder y Vivienda
Doméstica", in A. Zarankin & F. A. Acuto (eds.) Sed non Satiata. Teoria Social en la Arqueologia LatinoAmericana Contemporânea, Buenos Aires, Tridente 1999 (Colección Científica) pp. 239-72; e Paredes que
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Os fóruns apresentam um eixo-guia de circulação. No caso das Gálias, na maior parte
dos casos, a basílica é colocada fechando um dos lados breves do fórum, em posição axial,
na extremidade oposta ao templo (Augst, Avenches, Bavay, Feurs, Nyon, Paris e Trier, entre
outros). Neste caso, a basílica é o ponto final de um percurso significativo estruturado
segundo diversos tipos de funções. Para determinar essas funções, é preciso acrescentar à
análise a posição da entrada principal do fórum, pois isso é fundamental para definir o
percurso. Na maior parte das cidades mencionadas, os acessos à área forense estão nos
lados longos, formando um eixo perpendicular ao longitudinal da praça. Neste caso, "formase um percurso definido como biaxial bipolar, pois se baseia em uma fluidez progressiva dos
espaços, não colocando imediatamente quem entra em posição frontal com um dos edifícios
principais, o templo e a basílica e, assim, não privilegiando nenhuma das duas zonas do
fórum" (op. cit.: 343).

Figura 94. Esquema do percurso biaxial no fórum de Augst.

O percurso definido como axial direto (Ruscino, Glanum, Verdes e Martigny) é mais
condicionante, criando uma hierarquia absoluta. Nesses sítios, o ingresso ao fórum, no lado
oposto ao da basílica, a qualifica como o término efetivo e o focus no qual é construído todo o
complexo.
Quando a basílica se encontra no lado longo do fórum – e nenhum caso foi
encontrado na antiga Comata além de Lousonna – não se tem uma relação axial com o
templo, fazendo com que haja "uma diminuição da lógica unitária do percurso estrutural, as
partes individuais não sendo articuladas segundo as formas de uma sintaxe espacial"
(ibidem). Este é o caso de Vienne (o mais evidente, onde a basílica é "anexa" ao fórum pelo
seu lado externo, estando ligada a ele apenas por um de seus lados breves), Avignon e
Arles, todos estes na Narbonense.
A basílica também pode estar em uma posição em que constitui um imenso vestíbulo
que separa o fórum em duas zonas (caracterizando também espacialmente os diversos
empregos das duas áreas forenses). Neste caso – Alésia, Amiens, Périgueux e Vannes – a
basílica, muitas vezes colocada em um nível mais alto com relação à praça, "torna-se centro
perspectivo e semântico, constituindo a base [fulcro] compositiva de toda a praça. O
exemplo-chave é a basílica de Vannes, do século I d.C., que, situada em posição dominante
Domesticam: Arqueologia da Arquitetura escolar Capitalista, tese de doutorado, UNICAMP, Campinas 2001 –
citados por Regina Helena Rezende, "Arqueologia de igrejas proto-cristãs: um estudo da arquitetura como
linguagem", in P.P.A. Funari & E.P. Fogolari (orgs.) Estudos de Arqueologia Histórica, Erechim, RS [s/e] 2005:
143-54 que, por sua vez, analisa os percursos impostos nas basílicas proto-cristãs.
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com relação à area, destaca o seu papel de prestígio concentrando contemporaneamente na
sua grandiosa monumentalidade as funções de permanência mas também de trânsito para
todos os outros ambientes pegados a ela, in primis a cúria" (op. cit.: 345).
Para as outras basílicas estudadas, os dados são insuficientes, especialmente a
indicação da entrada no complexo, para poder traçar um discurso sobre a sintaxe espacial
(como Eysses, Ladenburg e Vaison).
A escolha de um ou outro modelo, novamente, parece dever-se apenas às
contingências locais, e não geográficas ou cronológicas, conclui Cavalieri.
O estudo caso a caso das basílicas gaulesas demonstra como o esquema tipológico
(tanto estrutural quanto funcional) – de um monumento que identifica uma cidade como
romana, representativo de suas instituições e ideologia – é heterogêneo (assim como o dos
fóruns). Mas se para Cavalieri cada fórum e cada basílica parece ter sua própria identidade
cultural e se relacionar com a malha urbana à sua própria maneira, eu vejo uma
"regularidade": nas estruturas presentes na maioria dos fóruns (templo, pórticos, basílica,
praça, como também, em menor número, êxedras e absides); na colocação na parte central
da cidade; na multiplicidade de funções presentes nesses fóruns (religiosa, comercial, de
prestígio e demonstração de poder) e, sobretudo, na predominância de elementos romanos
sobre os autóctones.
A diferença, para Cavalieri, aparece mesmo nos casos em que há uma "regularidade"
mais evidente, como nas praças forenses belgas e germânicas, "onde os edifícios não têm as
mesmas dimensões, nem forma e, sobretudo, as mesmas concepções espaciais e
volumétricas" (op. cit.: 346). Para ele, isso é o resultado principalmente da adaptabilidade e
flexibilidade criativa aplicada também em esquemas já codificados, demonstrando a
autonomia projetual dos arquitetos e das cidades do Império.
Como especifiquei anteriormente – Capítulo I –, busco a "regularidade", mais que a
diferença. Na verdade, parece que o olhar se direciona para a sua busca em meio às
diferenças. A maior regularidade que encontro é exatamente a basílica, uma estrutura tão
completamente romana, como vimos no Capítulo IV, e, ao mesmo tempo, tão completamente
alienígena para os gauleses (como, aliás, todo o complexo forense, talvez com a única
exceção sendo o edifício religioso, pois possuíam seus fana urbanos e continuaram a tê-los
durante a dominação romana). É na presença de tal estrutura tipicamente romana, não
importando as formas que assume, que se encontra o padrão da urbanização romana na
Gallia Comata299.

299. A seguir, serão apresentadas as Pranchas I e II, que comparam e sintetizam as informações sobre as
basílicas galo-romanas. Por questões de formatação, a Prancha III, com o quadro cronológico, aparece no final
da dissertação.
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PRANCHA I
Quadro Comparativo das Dimensões das Basílicas

Bavay
Trier
Ladenburg
Périgueux
Paris/Lutetia
Eysses
Feurs
Lausanne
Xanten
Vannes
Augst
Glanum (2ª fase)
Vicus Boutae
Ruscino
Martigny
Verdes
Nyon/Noviodunum
Alésia

m2
3.572
c.2.500
2.160
2.125
1.890
1.875
c.1.549,50
1.525
c. 1.513
c. 1.489,50
1.408
1.792
c. 1.112
1.012
912
910
810
754
1.643
618

compr. x larg.
94 x 38
c. 100 x 25
72 x 30
85 x 25
70 x 27
75 x 25
66,50 x 23,30
61 x 25
62 x 24,40
56 x 26,60
64 x 22
64 x 28
47 x 23,68
46 x 22
47,50 x 19,20
65 x 14
45 x 18
58 x 13
62 x 26,50
45,70 x 13

relação
c. 2,5:1
c. 4:1
2,4:1
3,4:1
c. 2,6:1
3:1
c. 2,9:1
c. 2,4:1
c. 2,5:1
c. 2,1:1
c.2,9:1
c.2,3:1
c. 2:1
c. 2:1
c. 2,5:1
c. 4,6:1
2,5:1
c. 4,5:1
c. 2,3:1
c. 3,5:1

Elaborado a partir de Cavalieri 2002: 377, com alterações.
Os edifícios estão classificados em ordem decrescente de superfície.
A tabela traz os dados somente daqueles edifícios que possuem as
dimensões anotadas nas plantas. Os sítios com duas medidas
indicam duas fases edilícias.
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PRANCHA II
Sintetização das Basílicas
Séc. I a.C. Séc. I d.C. Séc. II d.C. Séc. III d.C.
Basílicas no lado curto do fórum em eixo com o templo
Agedincum/Sens
Aix-em-Provence
Apt/Apta Vulgentium*
(?)
Augst
Avanches
Bagacum
Durocortorum/Reims
Excisum
F. Segusiavorum
Glanum
Lopodunum
(?)
Lousonnae
Lutetia
Octodurus
Narbonne
Noviodunum/Nyon
Ruscino
Lugdunum Conv.*
C.A. Treverorum/Trier
Vaison-la-Romaine*
Verdes*
C.U. Traiana/Xanten*
Basílica no lado longo do fórum
Avignon*
Arles
Augustoritum
Vicus Boutae
Basílica como diafragma entre as duas zonas do fórum
Alba Helviorum/Aps
(?)
Alésia
Samarobriva/Amiens
Vesunna
Darioritum/Vannes
Basílica periférica ao fórum
Vienne
Basílica com posição desconhecida
Limonum/Poitiers
Lugdunum/Lyon
(?)
(?)
Nîmes
(?)
Windisch
(?)
Segundo Cavalieri 2002: 37-9, com alterações.
* O asterisco indica que a colocação da basílica é fruto de hipótes
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CONCLUSÃO FINAL
O ponto de partida desta dissertação foi uma dúvida que, inicialmente, parecia corriqueira:
afinal, o que é uma basílica romana? O volume a que chegou indica que a questão não era tão
inocente quanto parecia a princípio. Já no início do estudo tornou-se claro que praticamente todos
os autores consideram a basílica uma estrutura tipicamente romana; ao mesmo tempo, a maioria
das definições300 e das explicações de suas funções não era satisfatória.
Passada essa primeira fase, que está apresentada no capítulo IV, uma nova questão
surgiu: será que os usos e significados das basílicas provinciais foram os mesmos das de
Roma? A resposta a esta segunda questão destacou uma das funções das basílicas nas
cidades provinciais, seu papel como elemento de urbanização romana, como foi visto no
capítulo II e, particularmente, no III. E também foi preciso conhecer a "situação urbana" da
área geográfica escolhida para entender a basílica provincial, a Gallia Comata, antes da
dominação romana, o que foi feito no primeiro capítulo.
O catálogo das basílicas das províncias da antiga Gália Comata foi elaborado
principalmente por dois motivos. O primeiro para servir exatamente como tal, um
levantamento de dados sobre um edifício forense em uma determinada região que, até então,
não havia sido realizado. Na elaboração deste estudo, porém, tivemos acesso a uma
publicação de 2002 que realizou precisamente este levantamento, com a compilação dos
dados sobre as basílicas gaulesas, a obra de Marco Cavalieri, Auctoritas Aedificiorum. O
segundo motivo era conhecer, a partir dos dados levantados, a tipologia mais comum nas
Gálias, sua utilização como elemento de urbanização, se era possível detectar elementos
autóctones e se as funções das basílicas eram as mesmas das de Roma. Algumas dessas
questões foram, até certo ponto, respondidas; outras, não. E, como em toda pesquisa
científica, novas questões surgiram.
Então, nesta conclusão, tentarei sistematizar, resumidamente, os principais dados e
informações que o estudo permitiu levantar. Muitas questões já foram abordadas nas
conclusões parciais dos capítulos individuais, portanto, não pretendo retomá-las, somente se
forem essenciais para a questão principal da dissertação: a basílica como elemento de
urbanização da Gallia Comata.
A basílica, apesar de sua origem helenística, assume uma identidade totalmente
romana já no final do século III a.C., não somente com relação a sua forma, mas também ao
seu uso, tornando-se, talvez, uma das estruturas mais romanas de todas. Ela reflete a
organização político-administrativa da sociedade romana desde o seu surgimento, que se deu
devido a uma necessidade da sociedade romana e evoluiu com ela.
No final da República e início do Principado, as basílicas, fazendo parte do complexo
de construções que formavam o centro político-administrativo-religioso-comercial da urbs,
tinham não somente funções semelhantes às do fórum (espaço de encontro e debates, de
discussão política, administração pública e privada, contatos comerciais e, até mesmo, local
para assistir aos jogos de gladiadores, no período tardo-republicano) realizadas em um
espaço protegido, como também passaram a funcionar como locais específicos de realização
de julgamentos, aproveitando-se ou de estruturas construídas internamente, as êxedras, ou
criando espaços através do uso de divisórias móveis. E também adquiriram uma outra função,
seguindo uma tradição das elites romanas de nomear edifícios cívicos com os nomes das
famílias patrícias, de veículo de propaganda e veneração do imperador e sua família.
Se tal sistema político-administrativo-religioso-comercial foi transplantado para as
colônias, também o foi sua expressão física: o fórum, com a cúria, a basílica, o templo e os
pórticos. Pode-se até dizer que o fórum não era somente o espaço livre, a "praça" central,
circundada por diversos edifícios públicos, mas sim o conjunto de tudo isso, espaço ao ar livre
e suas edificações circundantes.
300. Sua definição precisa, necessariamente, incluir o fator ideológico, ou representativo, além dos arquitetônico e
funcional.
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Os poucos dados existentes sobre os oppida e demais assentamentos gauleses,
como vimos no capítulo I, dificultam o estudo comparativo entre os períodos pré e pós
conquista romana. Em todo caso, as escavações nunca revelaram vestígios de edifícios
públicos indiscutíveis que pudessem sugerir uma atividade cívica envolvendo uma parte
importante da população. Até onde se sabe, as praças existentes nos oppida eram espaços
livres sem estruturas edificadas. Por outro lado, vários edifícios religiosos foram descobertos,
denominados "santuários" e Fana, e também edifícios destinados à armazenagem das
colheitas. Se acrescentarmos as muralhas e os portos, vemos que a presença de edifícios
"públicos" era corrente, mas não edifícios "cívicos" e/ou administrativos com os do fórum
romano. Nos oppida, a demonstração física de prestígio e poder era a muralha, uma estrutura
praticamente externa; nas cidades galo-romanas (que normalmente não possuíam muralha), o
fórum era um dos principais elementos de demonstração de prestígio e poder.
Na cidade planejada romana, o primeiro elemento estabelecido era a malha viária
regular, com a determinação dos espaços públicos, especialmente o fórum; e este era das
primeiras estruturas construídas. A precocidade com que o complexo forense era instalado
nas cidades provinciais demonstra a sua importância. Isto acontecia porque a urbanização
romana pode ser entendida como a união de dois fatores: um real e outro ideal. O ideal
entende Roma como o modelo a ser seguido, a cidade por excelência, e pretende não apenas
representá-la como expor aos habitantes das cidades provinciais sua presença e seu poder. O
real, que freqüentemente não apresenta diversas características físicas de Roma, pretende
concretizar o fator ideal, é a realização espacial da ideologia romana. Então, a urbanização
romana da Gália não teve Roma como modelo a ser copiado concretamente, mas
principalmente as estruturas e ambientes políticos específicos, como o fórum; a cidade ideal
possuía um projeto premeditado de como deveria ser um ambiente funcional romano (Zanker
2000: 26 ss.).
Talvez por isso os centros urbanos galo-romanos não se assemelhassem tanto
fisicamente com o centro de Roma, mas certamente se assemelhavam ideologicamente e
funcionalmente. O Capitólio, o principal centro religioso do Estado (que muitas vezes foi
substituído pelo templo ao culto imperial) era unido fisicamente ao centro civil, político e
administrativo. As funções comerciais que o velho fórum republicano possuía mantiveram-se
nas províncias no Império, representadas pelas tabernas sob os pórticos. Mas não podemos
deixar de notar que, em um segundo momento, em diversos fóruns as tabernas foram
eliminadas como estabelecimentos comerciais, e os fóruns foram assumindo funções menos
mundanas, ou mais "nobres". As funções jurídicas e administrativas concentravam-se na
basílica (com a cúria anexa, os arquivos públicos, um tribunal etc.).
As cidades provinciais romanas deviam seguir um modelo físico estabelecido por Roma
para abrigar os elementos administrativos, jurídicos e sociais romanos. Tal urbanismo previa um
centro monumental, o fórum, com os edifícios destinados a essas funções. Embora a cidade
provincial também fosse uma unidade cívica independente, organizando e administrando seus
próprios negócios e territórios, seu centro cívico-religiosos, o fórum, possuía poucos elementos
autóctones. Havia alterações, adaptações e variações do esquema geral, mas tais mudanças
eram principalmente físicas, não ideológicas e/ou funcionais. A romanização (para Zanker 2000)
não é apenas a cópia das estruturas físicas visíveis de uma cidade, mas também algo abstrato
e idealizado, a noção de como um romano imaginava que a cidade ideal deveria ser.
As construções romanas que sempre deveriam existir no esquema urbano – fórum
(com basílica e templo), termas, anfiteatros e teatros – tornavam as cidades provinciais
imediatamente reconhecíveis como "romanas". Havia uma configuração especificamente
romana de cidade, que era totalmente diferente da aparência das cidades indígenas. Esse
distinto complexo capitólio-fórum central se desenvolverá em vários tipos particulares e
variações individuais, mas em praticamente todos eles há o isolamento da praça com relação
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às ruas que a circundam301. As basílicas galo-romanas refletiam o modelo das de Roma, mas
como um tipo de edifício, mais do que modelos arquitetônicos específicos. As colônias não
imitam Roma, mas sim transplantam o seu sistema sócio-político. Era isto que criava as
semelhanças e, ao mesmo tempo, as variações locais dos modelos.
A praça fechada, com acesso restrito e circulação dirigida, criando um ambiente isolado
do resto da cidade, aparece em Roma com os Fóruns Imperiais, e é este o modelo seguido pelas
províncias gaulesas. Por outro lado, o modelo principal de fórum galo-romano (que apresenta uma
"união" de funções, como visto mais acima) é o "tripartido": mantém-se a praça fechada,
circundada por pórticos que restringem o acesso a ela, porém, com a basílica em um dos
extremos da praça e o principal templo estatal no outro, todo o conjunto denotando um forte
sentido axial e hierárquico. A basílica inserida no corpo dos pórticos foi uma grande inovação
provincial, pois as basílicas de Roma, até o início do século II d.C., eram edifícios independentes
(basílicas Júlia e Emília) de uma praça que permitia uma grande circulação, inclusive de veículos.
Isso não significa que os fóruns de César e de Augusto não incluíssem também as funções típicas
das basílicas, as quais eram realizadas sem a presença física do edifício.
Também nos fóruns provinciais, até onde sei, não havia a profusão de templos,
santuários e locais sagrados que existiam no Fórum Romano. Havia apenas um foco religioso.
Mas havia a colocação de estátuas, tão comum em Roma. Vários símbolos e elementos
decorativos encontrados no Fórum de Augusto aparecem nos fóruns provinciais, como Marte,
Vênus, Júpiter, gavinhas, Augusto associado a Amon etc.
Em termos de grande inovação de projeto, porém, a mudança vem somente com
Maxêncio, já no século IV de nossa era, tornando a basílica semelhante às grandes termas
imperiais. Esta última mudança, entretanto, só foi constatada em Roma; não encontrei nenhum
exemplo de uma basílica que se assemelhasse a termas nas províncias gaulesas. E não creio
que existam, pois não há registro de nenhuma basílica provincial posterior ao século III d.C. As
basílicas construídas no governo de Augusto têm projeto conservador, "republicano". Augusto
tentava manter uma impressão de tradição republicana, quando esta não mais existia, como
forma de legitimação para seu governo. Esse projeto sofre uma alteração formal nas províncias
e retorna a Roma, concretizando-se na Basílica Ulpia. Ao mesmo tempo, nas províncias, em
alguns sítios ocorre uma retomada dos modelos que se assemelham, novamente, às basílicas
"republicanas" (como Augst, o exemplo mais bem estudado).
Nas cidades coloniais, provavelmente as basílicas não exercessem exatamente as
mesmas funções que as de Roma. Pelo menos, não da mesma forma. Local de encontro,
contatos e trocas comerciais, espaço onde se davam as cortes, talvez essas funções se
mantivessem. Os governos locais estavam subordinados ao de Roma, e a liberdade das elites
locais era relativa, variando também no tempo e no espaço. O fórum como um todo, e a
basílica como parte dele, era instrumento ideológico e administrativo romano, antes de mais
nada. A basílica não funcionava apenas como reprodução do modelo romano, mas como
instrumento de coerção e intimidação.
Quando Roma impõe seu modelo urbano "civilizador", está transferindo um elemento
próprio para uma sociedade alienígena, estranha a tal elemento (mesmo que, como na Gália
meridional, as elites há muito já tivessem contato com elementos helenizados e romanos),
para os quais não tinha utilidade concreta e prática. Acredito que o fórum, e particularmente a
basílica, eram elementos tão estranhos ao modo de vida gaulês, que não apresentavam
praticamente nenhuma característica indígena. Na verdade, não encontrei, para as basílicas
gaulesas, nenhuma informação sobre a presença de aspectos decorativos celtas. Havia o uso
de matéria-prima local, mas esta era uma prática comum romana (segundo Grenier 1958)302.
301. Exceção é a praça central de vicus Lousonnae, às margens do lago Léman, na Suíça, mas, como afirmei na
Conclusão do Catálogo, considero sua basílica com função basicamente comercial.
302. Quando se utilizava matéria-prima importada, "de luxo", como mármore de Carrara ou de Luni, juntamente com os
materiais locais, isto acontecia apenas em cidades que também eram sedes provinciais, e apenas em algumas partes
do edifício.
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A presença romana é mais forte nos elementos representativos do poder, como a basílica (um
edifício tipicamente romano), e as mudanças nas formas nunca são realizadas a ponto de
surgir um elemento que não seja completamente adequado a uma estrutura basilical
romana303. Porém, nem sempre os elementos de contestação contra uma nova ordem imposta
são de fácil reconhecimento, especialmente quando a elite local governante parece ter se
adaptado tão bem a essa nova ordem, seja por necessidade de sobrevivência de seus
privilégios, seja pela adoção voluntária de um novo estilo de vida. Se a elite gaulesa aceitava
pacificamente, ou não, a dominação romana, talvez o povo – aquela parte da sociedade que
historicamente tem poucos privilégios e direitos, mas sobre a qual a Arqueologia tem muito a
dizer – tivesse formas mais sutis de contestação. Foi o que vimos no capítulo III, como
elementos de permanência, e também de "retorno", se manifestavam nas camadas sociais
alijadas do poder e nas estruturas e artefatos de uso privado.
Já foram bem esclarecidos, especialmente no capítulo IV, a importância e o papel das
basílicas nas cidades romanas. Como afirmou Zanker (2000; 36), "a necessidade de uma
basílica expressava o caráter romano de uma cidade". É claro que as basílicas galo-romanas
apresentam diferenças entre si. São diferenças ocasionadas, entre outros motivos, pela
duração de sua implantação, que implica uma alteração de projeto ao longo da construção,
pois as necessidades, objetivos e construtores – financiadores e artesãos – necessariamente
não permanecem os mesmos. Mas outro motivo das diferenças nos esquemas basilicais
deriva de um aspecto da dominação romana: a utilização da própria elite local como agentes
"imperiais". Roma não implanta apenas elementos arquitetônicos e político-administrativos
nas suas províncias; a noção de urbanização se manifesta como um meio para a difusão de
uma ideologia imperial. Pode-se traçar a difusão de uma quantidade de formas arquitetônicas
e motivos iconográficos, mas o importante é o que está por trás da adoção de formas
romanas: a adoção do estilo de vida e da ideologia romanos. Nesse aspecto, o que as
estruturas físicas representam é mais importante do que a cópia exata de uma forma, no
caso, a basílica (mesmo porque, na própria Roma e na Itália, ela tinha mais de uma forma).
Isto abre espaço não apenas para o surgimento de variações locais como também para a
adoção, por Roma, dessas "novidades formais".
Embora Cavalieri destaque a presença de grande variedade tipológica nas basílicas
gaulesas, não entendo as diferenças como tão profundas assim. Se tal fosse, sua identidade
como basílica não seria tão segura. Havia um padrão, uma homogeneidade, dentro da
variedade, pois representam o mesmo esquema político-administrativo que abrange toda a
Gália (se não todo o Império). Apesar da flexibilidade de adaptações desse modelo
tipicamente romano às situações particulares, os esquemas são sempre impostos pelo poder
central dentro de limites topográficos naturalmente aceitáveis. Mantém-se sempre o equilíbrio
arquitetônico do centro da cidade, com um fórum onde se destacam o templo e a basílica
(com a cúria), ou seja, a religião oficial e a administração do Estado.
Para concluir o assunto da variedade de modelos das basílicas galo-romanas, é
preciso acrescentar que não é a variedade que deve surpreender, mas exatamente a
homogeneidade das basílicas, a manutenção de uma tipologia e de uma funcionalidade,
apesar das diferenças regionais, a manutenção de um típico plano urbanístico romano em
meio a tanta diversidade local.
Como foi dito no início, o estudo das basílicas galo-romanas levantou outras questões.
Uma delas é o desmantelamento das estruturas forenses para a edificação de muralhas no
Baixo Império (séculos III e especialmente IV). Bedon (2001) descreve numerosos casos em
que isto ocorre. Cavalieri (2002: 281-3), quando descreve a suposta basílica existente em
Saintes (na Aquitânia), narra o desaparecimento do monumental e de alto nível arquitetônico
303. A bem da verdade, a forma tripartida do fórum não surgiu em Roma, mas nas províncias, e foi levada para Roma.
Mas esta questão deve ser relativizada, pois, embora tenha surgido fora de Roma, o esquema era tão romano que foi
adotado por ela. Ou seja, foi uma "novidade" que surgiu em um contexto provincial romano, e não gaulês.
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decorativo fórum citadino já na Tarda Antiguidade. "A partir da metade do século III d.C.,
quando a cidade já entrara em fase de decadência, se assiste a uma transformação do
assentamento que se contrai e se dota de uma poderosa muralha defensiva; infelizmente,
para construir as muralhas foram empregados materiais edilícios subtraídos dos monumentos
públicos, in primis dos forenses" (p. 281). E o autor completa (nota 2, pp. 292-3):
"Ideologicamente este é um índice da diminuta importância dada ao fórum que, em um clima
de geral confusão e desconfiança nos confrontos do sistema imperial, como acontece no
século III d.C., é sentido quase como elemento supérfluo do habitar civil; melhor uma muralha
no interior da qual sentir-se protegidos".
E completo: mais do que a pouca importância dada ao fórum, significa que ele era
uma estrutura tão tipicamente romana que, quando o poder imperial se enfraquece, perde
totalmente suas funções; torna-se inútil. Ou seja, nunca foi uma estrutura realmente
assimilada pelos gauleses, mas sim alienígena.
Se este é o caso, o espaço forense não foi realmente incorporado na sociedade galoromana, não se reproduziram socialmente as "regras de comportamento apropriadas" que
tinham lugar no fórum como estrutura de sua realização, não houve a continuidade da
reprodução social (conforme a teoria de Giddens, exposta na conclusão do capítulo IV). A
basílica, como instrumento de urbanização romana, só teve sentido enquanto realmente havia
um Império Romano forte e presente. E também é um sinal da mudança do papel das cidades
no início da Idade Média. Mas isto tudo é assunto para um outro estudo.
Mais uma questão se apresentou: por que há mais dados sobre as basílicas do leste
gaulês, especialmente germânicas? Trata-se aqui de dois aspectos principais: estariam mais
conservadas e esta conservação seria ocasionada, por exemplo, à não coincidência das
áreas dos sítios arqueológicos e as dos centros urbanos posteriores, ou, então, foi realizado
um trabalho arqueológico mais sistemático pelos estudiosos alemães.
Acredito que a arquitetura romana provincial possui uma característica que denominei
de fator de representação. Este fator se divide em dois tipos. Um deles é a representação do
status; outro, ideológico. No primeiro caso, a arquitetura urbana – especialmente o fórum com
seus edifícios – indica o status da comunidade como sede administrativa e política, como
capital de civitas (ou, muitas vezes, a "pretenção" de sê-lo), demonstrando a importância e a
categoria da cidade dentro do sistema provincial romano. E, por conseguinte, o status da sua
elite local, como representantes de Roma, notáveis locais encarregados de administrar,
recolher impostos, fazer valer o Direito romano, executar atos cívicos e religiosos romanos e
construir e manter estradas, pontes, portos, plantações e produção.
Mas a arquitetura representa, sobretudo, a ideologia dos poderes local e central. A
arquitetura romana era instrumento de divulgação e de conquista do Império. Através dela –
como demonstrou Woolf ("Urbanization and its discontents in early Roman Gaul", de 2000) e
também Zanker (O poder das Imagens e "The city as symbol", 2000) – o Império, o imperador
e a família imperial se faziam presentes, demonstravam seu poder, o alcance desse poder e a
sua perenidade. Até mesmo sua "divindade". Não expressava apenas a ideologia do poder
central, mas a das elites dirigentes locais também. Se a cidade, como um todo, se beneficia
com a construção de um monumento – sinal de seu prestígio na região e junto a Roma, de
riqueza e poder –, quem ergue esse monumento é normalmente um notável local ou sua
família, representante de Roma, do Império e, ao mesmo tempo, ele próprio "imperator" local.
A basílica era um monumento tipicamente romano, único, e que só tinha valor como tal,
dentro de um sistema urbano romano, com características e funções romanas. Tais fatores
ideológicos, concentrados em um monumento especificamente romano, só poderiam ser
apropriados em benefício de um notável da comunidade, ou de sua família, se estes o
financiassem pessoalmente, pois é exatamente este ato que teria significado local e nas
demais civitates gaulesas.
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INTRODUÇÃO
Segundo Albert Grenier (1958: 25 ss.), o estudo detalhado das construções romanas –
em Roma e nas Províncias – apesar de demonstrar a existência de certa uniformidade técnica,
também deixa evidente que, entre os romanos, havia sempre a preocupação em acomodar
suas construções às características físicas do local onde seriam erguidas, aos materiais locais,
às circunstâncias e à exata destinação do edifício. "As regras jamais impediriam a originalidade
do construtor".
Inclusive, a teoria técnica romana é a grega; Vitrúvio não apenas se inspirou nos
tratados gregos anteriores, como fornecia os termos gregos que traduzia ao lado dos latinos.
Trabalhando sob Júlio César, escreveu seu tratado no final de sua vida, sob Augusto, nos
legando a tradição da arquitetura augustana. O Da Arquitetura expõe a teoria e a prática
arquitetônicas romanas até o século I a.C., que visavam à perfeição das obras encontrada na
arquitetura grega, baseada na perfeição matemática platônica; a prática se baseava na própria
experiência romana. (Para maiores detalhes sobre a "perfeição matemática platônica" da
arquitetura romana, ver a obra de Grenier, especialmente a primeira parte, "noções
preliminares".).
Na Gália, como no conjunto do mundo romano na época imperial, a ordem dominante é a
coríntia, com sua variante, a compósita, mistura do capitel jônico com o coríntio. Porém, na Gália
Narbonense, ocupada em época anterior, com forte influência helenística (Marselha, Glanum etc.), há
vários exemplares de capitéis jônicos. Em época romana, os edifícios mais modestos, sem pretensão
de luxo, utilizavam colunas dóricas ou toscanas, especialmente nas villae. Nas fachadas monumentais,
particularmente as dos anfiteatros, as três ordens encontram-se sobrepostas, conríntia embaixo,
depois a jônica e, por último, a dórica (Grenier 1958: 51).

As indicações sobre os métodos de construção romanos, e sua cronologia, segundo
Grenier, "valem para a Gália como para as outras províncias romanas do Império, mas
somente de uma forma geral (grifo meu). Os arquitetos galo-romanos possuíam seus hábitos
próprios que variavam de província para província. É, portanto, no quadro das diferentes
regiões que seria conveniente estudar os appareils. Aqui, o estudo ainda precisa ser feito e
devemos nos limitar aos princípios gerais. (…) Os materiais utilizados são, em regra geral, os
que fornecem a região onde se constrói o edifício. São conseguidos o mais próximo, levandose em conta as qualidades exigidas para o papel e o local que a pedra está destinada a
desempenhar no edifício" (op. cit. 1958: 57-8 e 56).
Para Grenier, os grandes períodos da arquitetura gaulesa coincidem com as principais
fases de sua história: o período de Augusto ou júlio-cláudio; o período flaviano (dos Antoninos
até Marco Aurélio); o de Adriano; o da dinastia de Severo; e o de Constantino. O presente
trabalho aborda o tema a partir do primeiro período, o júlio-cláudio, que se inicia com a
conquista da Gália por Júlio César, até a morte de Nero, em 68 d.C. Sob Augusto, houve uma
grande atividade construtiva, que se manteve até a morte de Nero.
No segundo período, o flaviano – incluindo-se o reinado de Trajano (96-118) – a arte
edificadora imperial já está definitivamente constituída, “seus procedimentos estão fixados e
não sofreram quase nenhuma alteração”. No terceiro período, destacaram-se os trabalhos de
Adriano, que introduziu algumas inovações nos procedimentos técnicos. O quarto período (que
começa com Cômodo, o filho de Marco Aurélio) é o da "inflação", segundo Grenier, do exagero
das dimensões e de ornamentos. E o quinto período é o da "restauração" (após as invasões
bárbaras da metade do século III), que se iniciou com Diocleciano e foi até o final do Império
(395), marcado pelo retorno aos antigos tipos de construções, mas mais romanos do que galoromanos, pois "foi uma obra, sobretudo, administrativa e imperial, mais do que municipal, e, ao
mesmo tempo, nos seus objetivos, sempre a ambição do colossal e do esplendor (...). A
decadência é marcada pela utilização de restos de edifícios antigos e pela negligência ou pela
falta de habilidade técnica" (Grenier, op. cit.: 58-59).
O presente glossário não tem a pretensão de ser completo, pois foi elaborado
principalmente para uso pessoal e antes de fazer o levantamento das basílicas da Gália
Comata. Portanto, muitos termos talvez nem apareçam no corpo do trabalho, enquanto outros

288

possuem definições mais completas. Mesmo assim, várias alterações foram realizadas
conforme as leituras avançavam. Tornou-se importante especialmente para estabelecer alguns
princípios da arquitetura romana muito úteis arqueologicamente, como a determinação
cronológica das edificações e algumas das especificações regionais. Além disso, possibilita
que a dissertação não seja inflada com definições no seu corpo, uma vez que aparecem neste
glossário. E é preciso esclarecer que este glossário não se limita a termos arquitetônicos,
incluindo também definições "históricas" e "arqueológicas", como oppidum.
Aparecem muito poucas referências exatas no glossário, uma vez que grande parte das
definições sofreu alterações minhas e/ou foram elaboradas a partir de duas ou mais definições.
Quando os autores são explicitamente citados, significa que foi importante estabelecer as
diferentes definições de um mesmo termo, ou quando o termo, como basílica, é especialmente
importante para esta dissertação, ou ainda quando apenas um autor foi utilizado no verbete. A
forma do glossário também apresenta informações específicas visando facilitar o meu trabalho,
por isso alguns termos apresentam traduções em outras línguas e nas imagens também foram
deixados os cabeçalhos originais. As principais "chaves" utilizadas aparecem a seguir.
O nome em itálico, entre parênteses, corresponde ao termo em latim.
Termos no final, em MAIÚSCULAS, respectivamente em italiano, inglês e francês.
Termos em negrito, no corpo do texto, correspondem a entradas existentes.
Se houver imagem no final do Glossário, a indicação será *.
Ábaco* (abacus) – Placa quadrada, originariamente da arquitetura grega, que arremata o capitel de uma coluna e faz
a transição entre este e a arquitrave. ABACO; ABACUS (flat square slab); ABAQUE.
Abóbada* (camera ou camara, arcus, fornix) – Cobertura ou teto de tijolo ou pedra, de forma côncava, pois é
sustentada com base no princípio do arco, ou cobertura de forma similar construída com uma massa de concreto.
Também pode sustentar pisos e coberturas. Na Antigüidade, foi utilizada principalmente pelos romanos. As
superfícies e os elementos constituintes da abóbada, bem como os espaços compreendidos por esta, recebem
denominações específicas. Sua face externa é chamada de extradorso e a face interna ou teto, intradorso. As
paredes ou suportes isolados que a sustentam são os pés-direitos ou encontros. O plano horizontal que separa a
abóbada dos pés-direitos denomina-se plano das impostas. A superfície que marca seu início é chamada
nascença. Flecha é a distância entre o plano das impostas e o ponto mais alto do intradorso.
Quando são construídas com pedras ou tijolos, o conjunto formado pelas dimensões, pelas disposições e pelo
ajustamento do material construtivo é chamado aparelho. As pedras ou tijolos componentes da abóbada
denominam-se aduelas. As aduelas que se apóiam diretamente nos pés-direitos recebem o nome de saiméis; a
aduela situada no seu vértice é o fecho ou chave; e as que ladeiam o fecho, contrafecho. As aduelas são
separadas por juntas. O uso do concreto na construção possibilitou o emprego de amplas abóbadas.
O tipo de abóbada mais presente nas construções do passado é a chamada abóbada de berço, mestra ou
cilíndrica, na forma de semicilindro, resultante da justaposição de arcos cujas impostas estão alinhadas
segundo retas paralelas. Outros tipos antigos são a abóbada de aresta, formada pela interseção em ângulo reto
de duas abóbadas de berço de mesma altura, e a cúpula e a meia-cúpula. Também se podem encontrar "falsas
abóbadas", com base no princípio da misulagem, por exemplo, em túmulos etruscos. À exceção de camera, os
termos antigos também podem significar "arco". VOLTA; VAULT; VOÛTE.
Abóbada abaixada – Ou abatida, ou rebaixada. Abóbada de berço cuja flecha é menor que o raio utilizado para
traçá-la, ou, em outros termos, cuja diretriz do intradorso é uma seção de elipse, tendo a sua mais longa
dimensão como largura.
Abóbada alteada – Ou elevada. Abóbada de berço cuja seção transversal tem forma de semi-elipse que tem por
largura seu eixo menor.
Abóbada aviajada – Ou de escarnação, esconsa, oblíqua e de lado. Aquela que é cilíndrica e tem as linhas de
nascença paralelas entre si, embora situadas em planos horizontais diferentes, ou seja, possui pés-direitos
desiguais.
Abóbada cilíndrica* – Ou abóbada de berço ou mestra. É a em que o intradorso e o extradorso são superfícies
cilíndricas paralelas. Também denominada abóbada de berço direito, de canudo, de tubo, de volta de berço.
Utilizada pelos romanos desde o século II a.C., é a forma mais simples de cobertura e a mais freqüente. Consiste
em um tipo de arco prolongado, que pode ser, segundo seu traçado, circular, rebaixado ou sobrelevado, formando
um corredor coberto. A abóbada cilíndrica pode ser atravessada por abóbadas de altura menor para garantir a
iluminação do ambiente que define; essa composição, pouco freqüente, é chamada de abóbada com lunetas. Ver
também abobada de arestas. VOLTA A BOTTE; BARREL VAULT; VOÛTE EM BERCEAU.
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Abóbada de aresta* – Formada pela interseção de duas abóbadas cilíndricas de mesma altura, com eixos
ortogonais, cobrindo um espaço quadrado. Aparecendo no século I a.C., rapidamente se difundiu, pois permite
cobrir grandes superfícies. VOLTA A CROCIERA; CROSS VAULT; VOÛTE D’ARÊTES.
Abóbada de asa de cesto – Ou de sarapatel e de volta de sarapatel. Abóbada de berço cuja seção transversal tem
forma de uma semi-elipse que tem por largura seu eixo maior. VOLTA A SESTO RIBASSATO; SEGMENTAL
VAULT.
Abóbada de berço – O mesmo que abóbada cilíndrica.
Abóbada de berço direito – Ou de plena volta, de pleno cimbre ou de meio ponto. É a abóbada de berço cuja
seção transversal tem a forma de um semicírculo.
Abóbada de canudo – Também chamada de abóbada de tubo e abóbada de volta cônica. É a abóbada que tem a
forma de um cone horizontal, estreita numa extremidade e larga na outra. É usada na cobertura de edifício ou
ambiente com pés-direitos diferentes.
Abóbada de concha – Variação de uma cúpula, é uma abóbada em forma de semicúpula, usada na cobertura de
cabeceira, assim como de alguns nichos de planta semicircular; muitas vezes com caneluras na parte interna.
___; ___; VOÛTE EN CUL-DE-FOUR.
Abóbada de declive – Ou descendente e montante. Possuindo em geral a forma da abóbada de berço disposta
inclinada na construção, servindo para a cobertura de rampas ou escadas.
Abóbada de luneta – Abóbada formada pela interseção de duas abóbadas de berço de alturas desiguais. Possibilita
abertura na cobertura. Essa abertura é chamada de luneta. A luneta permite iluminar e ventilar o interior do
edifício. É também chamada de abóbada de berço com luneta.
Abóbada de penetração* – Variante da abóbada de aresta, é formada pelo encontro de duas abóbadas cilíndricas
de alturas diferentes. ___; ___; VOÛTE À PÉNÉTRATIONS.
Abóbada em arco de claustro* – Ou de ângulo ou de engras. É um tipo de cúpula de quatro lados. É a abóbada
resultante da interseção de duas abóbadas de berço de mesma altura, formando nos cantos triângulos esféricos
reentrantes. Diferencia-se da abóbada de aresta porque neste encontro das duas abóbadas de berço resulta na
formação de triângulos esféricos salientes. É um tipo de cobertura muito usada em torres, sobretudo de igrejas.
Também apareceu no século I a.C. VOLTA A PADIGLIONE; ROINDED DOMINICAL VAULT; VOÛTE EN ARC DE
CLOÎTRE.
Abóbada esférica* – Ou cúpula. Aquela cujo intradorso tem forma de meia esfera. Aparece durante o século I a.C.
Geralmente é construída sobre um plano quadrado ou retangular, podendo ser de seção circular, elíptica ou
octogonal: um sistema de sustentação (como a misulagem) é, portanto, indispensável para permitir a transição do
plano quadrangular ao plano curvilíneo. VOLTA A VELA; PENDENTIVE VAULT; VOÛTE EN COUPOLE.
Abóbada extradóssea – Ou de nível ou extradorsada horizontalmente. Abóbada que tem como extradorso uma
superfície plana.
Abóbada ogival – Ou de ogiva ou gótica. Abóbada cuja diretriz do intradorso são dois segmentos (arcos) iguais de
círculo, que se cruzam, formando ângulos na parte superior. Em outras palavras, é a abóbada de berço formada
por dois arcos de círculo iguais cujos centros se localizam no plano das impostas.
Abside (apsis, sobretudo tardiamente; lit. "roda", é empregado para designar arcos e abóbadas e as arquibancadas
recurvas de um teatro) – Uma construção, nicho ou recesso curvo, abobadado, de planta semicircular ou
poligonal, projetando-se de ou em substituição a uma das paredes retas de uma construção. O espaço edificado
que se assemelha ou tem a forma de abside é chamado de absidal. Normalmente os autores empregam
indiferentemente os termos abside e êxedra, pois, em italiano, abside significa "nas basílicas romanas, estrutura
semicircular ou poligonal no fundo da nave", ou seja, não precisa ser abobadado. Em francês ocorre o mesmo.
Acanto (acantus) – Elemento decorativo do capitel coríntio inspirado na planta acanto, arbusto nativo do
Mediterrâneo de folhas grandes serrilhadas e flores brancas.
Acrotério* (acroterium) – Dentre os ornamentos situados acima do nível da cornija horizontal, o acrotério era um
pequeno pedestal colocado no vértice e nos extremos do frontão do templo com a função de embasar estátuas ou
outros elementos ornamentais; nas obras mais antigas eram de terracota, mas posteriormente de pedra ou
mármore e assentavam em blocos que se projetavam da cornija inclinada. Também é a pilastra que divide uma
seqüência de balaústres e também suporta elementos ornamentais. A mesma designação é dada aos ornamentos
que sustenta.
Adelgamento (contractura) – Estreitamento, diminuição do diâmetro. Normalmente o termo é utilizado para colunas.
Adiectio – Ver êntase.
Ádito (adytum) – Santuário recôndito, sacrário. O termo é aplicado pelos autores contemporâneos, sobretudo para se
referirem a uma dependência interna com acesso a partir da cela de um templo.
Aduelas (cuneus) – Pedras ou tijolos em forma de cunha empregados na construção de um arco ou abóbada. A
aduela central, situada no vértice do arco, recebe o nome de fecho, chave ou pedra-chave; as que ladeiam o fecho
são os contrafechos As aduelas que se apóiam diretamente nos pés-direitos recebem o nome de saiméis.
CONCIO; VOUSSOIR; CLAVEAU, VOUSSOIR.
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Afresco – "Técnica de pintura mural em que, primeiramente, recobre-se a parede com uma camada de cal gorda e
areia (rinzaffo, em italiano); depois, aplica-se uma segunda camada, o emboço (arriccio); sobre essa, já seca,
traça-se o desenho (sinople), depois recoberto por uma terceira camada de reboco fino que, ainda úmido, é
pintado com rápidas pinceladas. Ao secar, a superfície absorve o anidrido carbônico do ar, solidificando-se e
tornando a cor cristalina e insolúvel. Uma vez que o pigmento (diluído em água pura) deve penetrar no reboco
fresco, a preparação é executada trecho por trecho, levando em conta a quantidade de superfície que pode ser
pintada em um dia; a junção de duas camadas de reboco, geralmente visível, permite estabelecer as 'jornadas' de
trabalho empregadas pelo pintor. Os pigmentos para o afresco devem ser resistentes à ação da cal; a execução
deve ser sempre sem correções" (Argan).
Africano (Marmor Luculleum?) – Mármore extraído em Teos, na Ásia Menor (Jônia), introduzido em Roma por
Lúculo, em 74 a.C. De cor de fumaça preta, com manchas em cinza-púrpuras, e profusamente raiado e manchado
com vermelho e branco brilhantes. Começou a ser utilizado em Roma em cerca de 50 a.C. Coarelli (2003) afirma
que possui manchas e veios de várias cores, bem intensas. AFRICANO; LUCULLAN BLACK/RED; AFRICANO.
Ágora (forum) – Espaço aberto em uma cidade grega ou romana que funcionava como praça do mercado e local de
encontro e negócios; a ágora ou fórum era normalmente circundada, ou parcialmente circundada, por pórticos,
sobretudo nos períodos helenístico e romano. Existem diferenças entre os tipos grego e romano e o mais prudente
é não intercambiar as designações.
Ala (ala) – (a) Em Vitrúvio, cada uma das celas laterais do templo toscano. Alguns, no entanto, sustentam que as alas
não passavam de celas laterais com a parte frontal aberta em lugar de uma parede frontal provida de uma porta.
(b) Nas residências romanas, salas simétricas no fundo do átrio tradicional, na frente do tablino. Obsoleto no
século I d.C.
Albarium – Ver estuque.
Altar (ara) – No culto pagão, mesa quase sempre de pedra, sobre a qual se celebravam os sacrifícios.
Alvenaria (structurarum) – Maciço compacto e resistente resultante da reunião de blocos sólidos justapostos,
freqüentemente composto por pedras não lavradas (ou tijolos, adobe etc.) com que se erguem paredes, muros,
arcos etc., com ou sem argamassa de ligação. Cada uma das fileiras horizontais da alvenaria é chamada fiada. A
linha formada pela união entre dois materiais é chamada junta. Também pode ser o processo de construção que
consiste na moldagem de material granuloso solto, misturado com um ligante. ___; WALLING, MASONRY.
Alvenaria aparelhada – Ou de pedra aparelhada. A que utiliza pedras irregulares, ou aproximadamente regulares,
mas não lavradas, que, por desbaste nas faces de encosto, se tornam prismóides.
Alvenaria de tijolo – Ou simplesmente alvenaria, é composta por tijolos dispostos a prumo e ligados com argamassa.
Ideal para a construção de paredes.
Alvenaria insossa – Ou de pedra seca. Aquela em que as pedras, geralmente de diversos tamanhos, são
assentadas sem argamassa ou material de ligação, e calçadas com lascas da mesma pedra. Permite a
permeabilidades do muro, por isso é ideal para muros de arrimo.
Alvenaria isodiamétrica – Alvenaria feita com pedra de cantaria (= silhar) cortada para padronizar tamanhos e
colocar em fiadas uniformes. ___; ISODOMIC MASONRY.
Ancon – Ver consolo.
Andron – Nas casas romanas, nome atual que se dá usualmente para o passadiço situado em um dos lados do
tablino interligando o átrio e o peristilo. Mas Vitrúvio afirma que, na verdade, o termo designa uma passagem entre
dois peristilos.
Anfidistilo, anfiprostilo etc. – Nessa família de termos compostos com o prefixo anfi- implica que a mesma forma é
utilizada na parte anterior e posterior.
Anfipróstilo – Diz-se do templo que tem duas fileiras de colunas, uma na parte anterior (ver próstilo) e outra na parte
posterior, sem colunas laterais. Ver períptero.
Angiportus – Nome romano para designar um beco, viela estreita ou rua sem saída. Ver também clivus, platea, via
e vicus.
Anta – Indica, em geral, as pilastras (retangulares) de canto colocadas como reforço de um muro, entre elas, asna
que terminam as paredes laterais da cela do templo. Quando a fachada consiste em colunas situadas entre duas
antas, tais colunas são chamadas in antis.
Antefixa (antefixum) – Elemento da cobertura colocado na cabeceira das traves do teto ou na oclusão dos canais
terminais das telhas nas construções gregas, etruscas e romanas, originalmente disfarçando as extremidades das
“telhas de junção” que protegiam as juntas entre as “telhas de escoamento”, quando não havia sima (calha
contínua que arrematava a cornija inclinada). De pedra ou terracota, a antefixa tem forma de palmeta
(especialmente no Império), de cabeça humana, de górgona.
Antepagmentum – Ver jamba. Relevos de terracota que revestiam as vigas (mutuli) e a cumeeira (columen) dos
templos etruscos, segundo Vitrúvio (sem certeza). ANTEPAGMENTA.
Antitema – Estruturalmente, os blocos separados que formam a arquitrave na parte posterior dos templos são
chamados coletivamente de antitema; o termo é utilizado para designar a parte posterior, e. g. de degraus, bem
como o da arquitrave e do friso.
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Aparelhada – "Designação dada a madeiras e pedras preparadas para serem usadas em peças ou elementos de
construção. A madeira torna-se aparelhada quando é desbastada e aplainada, tornando suas superfícies
inteiramente lisas. A pedra é aparelhada quando é desbastada e cinzelada, tornando suas superfícies regulares e
suas arestas aproximadamente em esquadro. Tornar a madeira ou a pedra aparelhada é chamado de aparelhar
ou lavrar" (Albernaz & Lima).
Aparelho – "Conjunto formado pela disposição, pelas dimensões e pelo ajustamento de pedras ou tijolos em
alvenarias, arcos ou abóbadas, a fim de se obter uma boa amarração. Nas alvenarias, as fileiras horizontais de
pedras ou tijolos são chamadas fiadas e as fileiras verticais prumadas. Nos arcos e abóbadas, as pedras ou tijolos
são chamados aduelas. O encontro dos materiais nos aparelhos é chamado junta. As juntas verticais são quase
sempre desencontradas. Existem vários tipos de aparelho formando alvenarias. Os diferentes tipos de aparelho
muitas vezes caracterizam épocas e regiões" (Albernaz & Lima). ___; ___; APPAREIL.
Aparelho irregular (opus incertum) – Aparelho formado por pedras não aparelhadas mas colocadas com cuidado e
certa simetria, ajustando-se perfeitamente entre si. Em geral, suas pedras são unidas por argamassa.
Aparelho reticulado – "Revestimento de paredes formado por pequenas pedras ou tijolos quadrados dispostos em
rede. Foi originalmente empregado pelos romanos" (Albernaz & Lima).
Apis – Ver abside.
Apoditério (apodyterium) – O vestiário das termas.
Apófige, apófise ou apótese (apophysis, apothesis) – Detalhe de acabamento do encontro da coluna com sua base
ou capitel, caracterizado pela curvatura voltada para dentro; o perfil côncavo que serve para ligar o fuste da coluna
às molduras ressaltadas da base ou do capitel.
Apótese – (a) Ver apoditério. (b) Ver apófige.
Appareil* – Do latim apparare, "preparar", esta palavra francesa significa mais do que "aparelho", mas sim o conjunto
de diversos órgãos que asseguram a execução de um trabalho, a observação de um fenômeno ou a realização de
certas medidas; portanto, é o conjunto de elementos que, relacionando-se entre si, formam um todo. Em
português, há o termo arquitetônico "aparelho". No caso dos trabalhos de construção galo-romanos, é chamada
de appareil "a alvenaria formada de elementos que, colocados e não jogados, foram talhados para ocupar uma
posição determinada" (Petit Larousse Illustré). No presente trabalho, foi chamado de "opus" ou de "alvenaria",
especialmente quando se trata das construções localizadas em Roma. O termo appareil é utilizado para as
edificações galo-romanas. Os três principais tipos de appareil são o petit appareil; o moyen appareil e o grand
appareil. Se o moyen appareil e o grand appareil podem ser realizados a seco, isto é, com as pedras assentadas
sem argamassa, o petit appareil só pode se manter com a argamassa. Vale lembrar, também, que na arquitetura
romana as estruturas de sustentação não ficam visíveis exteriormente; as colunas e pilastras não possuem um
papel de reforço, mas de suporte ou de decoração.
"Um mesmo monumento pode comportar appareils diferentes. Na Pont-du-Gard, por exemplo, os dois estágios
inferiores são em grand appareil maciço, enquanto o último, o que sustenta diretamente o canal do aqueduto, é
em petit appareil. Mas, quase sempre, a mudança de appareil indica uma modificação ou uma reconstrução. Na
base da antiga muralha de Arles, os vestígios de grand appareil, os de moyen appareil e depois os de petit
appareil permitiram reconhecer três épocas diferentes da fortificação" (Grenier, 62).
Ara – Altar. Segundo Argan, “indica a base de apoio do objeto do sacrifício entre os povos antigos. Segundo o tipo de
sacrifício, a ara era simples, formada por torrões de terra ou mesa de pedra, madeira, terracota; ou mesmo, para
sacrifícios cruentos, em pedra, tijolos, lajes ou blocos marmóreos, geralmente com decorações em relevo”.
Arcada – Geralmente, espaços cobertos por sucessões de abóbadas de aresta ou nervuradas, com um dos lados
fechado e o outro sustentado por pilares ou colunas, principalmente em naves laterais de igrejas ou claustros; por
extensão, a própria sucessão de abóbadas. "1. Série de arcos contíguos ao longo de um mesmo paramento.
Comumente é usada em fachadas. 2. Passagem ou galeria que possui pelo menos ao longo de um dos seus
lados uma série de arcos contíguos. É comumente usada em pátios internos. 3. Conjunto de arcos em seqüência
e em alinhamento em um mesmo ambiente, geralmente formando uma galeria" (Albernaz & Lima).
Arco* (arcus, fornix; termos também aplicados para as abóbadas) – Para Argan, o arco é a forma-base da arquitetura
romana, uma estrutura curvilínea que recolhe a individualiza os pesos e os empuxos nos dois pontos de
assentamento onde se liga às pilastras de sustentação. "De fato, na arquitetura romana, diferentemente da grega,
a curva é o princípio formal de toda a construção, até na composição urbanística". O arco é a estrutura
arquitetônica que vence um vão através de uma curva. Pode ser formado por uma série de pedras ou tijolos
dispostos lado a lado com suas juntas em posição radiante de maneira tal que lhes permita sustentar uma à outra
e também uma carga sobreposta, cobrindo, ao mesmo tempo, um vão muito largo para ser coberto por qualquer
uma delas isoladamente. Normalmente os arcos cobrem uma abertura em uma parede ou o espaço livre entre
dois apoios isolados, mas também podem ser embutidos em paredes, como arcos de "descarga" ou "alívio", a
fim de desviar a pressão de arcos ou lintéis em um ponto inferior. Extensivamente usado pelos romanos e, de
forma cada vez mais aperfeiçoada, ainda hoje. "Os elementos do arco são: os pés-direitos (pilastras, colunas,
seções murais, sobre as quais se descarrega o peso das paredes sobrestantes), as impostas (as seções de
apoio assentadas sobre os pés-direitos), as aduelas (blocos de pedra ou tijolos em forma de tronco de pirâmide
que, justapostos, configuram a linha curva), o intradorso (a superfície interna côncava do arco), o extradorso (a
superfície externa), o fecho ou chave (pedra cuneiforme no ponto mais alto do arco). A corda, chamada também
de luz ou vão, é a distância entre os dois pontos extremos da curva do arco. A sustentação e a estabilidade do
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arco decorrem de sua forma e do peso que suportam. O arco necessita de uma corda para absorver o empuxo
horizontal, que pode ser substituída por lances de parede ou anulada pelo empuxo de um arco vizinho. A última
parcela de empuxo de arcos sucessivos deverá ser absorvida por gigantes, contrafortes ou arcobotantes – estes
últimos característicos da arquitetura gótica. Entre os tipos mais freqüentes, quanto à forma da curva que
configuram, estão o arco pleno (em italiano: a tutto sesto ou a pieno centro), quando o intradorso do arco define
um semicírculo; o rebaixado, se a corda ou vão vencido pelo arco é menor que o diâmetro; elíptico, quando o
intradorso tem forma de meia elipse; rampante, se os pés-direitos têm alturas diferentes; lobado, se dividido em
lobos; arcos quebrados ou góticos, quando constituídos por dois segmentos de arco que se interceptam no fecho.
Se o arco tem o ponto de início da curva elevado acima da imposta, é chamado de peraltado (Argan). ARCO;
ARCH; ARC.
Arco alteado – Ou sobrelevado, é o arco cujo perfil é uma semi-elipse que tem por largura o seu eixo menor.
Arco circular ou pleno* – Arco cuja curvatura é um semicírculo completo. ARCO A TUTTO SESTO; ROUND/SEMICIRCULAR ARCH; ARC PLEIN CINTRE.
Arco (circular) alongado* – Quando o arco possui as laterais alongadas. ___; ___; ARC PLEIN CINTRE
SURHAUSSÉ.
Arco de descarga* – Ver arco. ARCO DI SCARICO; RELIEVING ARCH; ARC DE DÉCHARGE.
Arco de escarção – Arco, em geral de tijolo, construído sobre aberturas de paredes, para melhor distribuir as cargas
concentradas nas aberturas. Também chamado de archete, arquete e enxalço.
Arco elíptico* – Arco em forma de elipse, que pode ser de dois tipos: na altura e na largura. ARCO ELLITTICO;
SEMI-ELLIPTICAL ARCH; ARC ELLIPSE EN HAUTER e EN LARGER.
Arco em modilhões ou de cargas empilhadas* – Na arquitetura galo-romana, pode-se encontrar dois dispositivos
que evocam os arcos mas não possuem a sua estrutura nem suportam as mesmas pressões. Um deles é o arco
monolítico. O arco em modilhões ou de cargas empilhadas é mais complexo. Ele é formado por uma
sobreposição de pedras ordenadas umas sobre as outras mas deslocadas lateralmente até encontrarem-se, e
então as arestas que correspondem ao intradorso são eliminadas. ___; ___; ARC EN ENCORBELLEMENT ou EN
TAS DE CHARGE.
Arco em ogiva ou gótico – ARCO A SESTO ACUTO; OGIVE/GOTHIC ARCH; ARC GOTHIQUE.
Arco monolítico – Na arquitetura galo-romana, podemos encontrar dois dispositivos que evocam os arcos mas que
não possuem a sua estrutura ou que não suportam as mesmas pressões que os verdadeiros arcos. Um desses
elementos é o arco monolítico, constituído por um bloco único: qualquer que seja seu traçado, ele exerce pressão
verticalmente, como a arquitrave. Pode-se também considerar como monolítico o arco romano construído com
concreto, pois forma um bloco único e homogêneo. O outro dispositivo é o arco em modilhões ou de cargas
empilhadas. ___; ___; ARC MONOLITHE.
Arco rebaixado* – Arco cuja curvatura é substancialmente menor que um semicírculo. ARCO A SESTO
RIBASSATO; SEGMENTAL ARCH; ARC EN SEGMENT (mais plano) e ARC EN ANSE DE PANIER (mais
arredondado).
Arco triunfal – ARCO TRIONFALE, ARCO DI TRIONFO; TRIUMPHAL ARCH.
Arco ultrapassado* – É o arco com mais de um semicírculo de volta, assemelhando-se ao arco mourisco. ARCO
MORESCO; ___; ARC OUTREPASSÉ.
Areostilo (araeostylos) – Termo utilizado para classificar o espaçamento entre as colunas dos templos: neste caso,
quando o espaço intercolunar é mais largo do que de 3 vezes o diâmetro inferior das colunas.
Aresta viva – Ou quina viva. Aresta proeminente resultante do encontro de duas superfícies de peças ou elementos
de construção formando um ângulo reto ou aproximado. O bordo ou canto vivo resultante da interseção de duas
abóbadas.
Argamassa – Material aglutinante constituído por um aglomerante, um agregado miúdo e água, se apresentando,
quando imediatamente preparado, como uma massa de consistência plástica que com o tempo endurece. É usada
no assentamento de pedras e tijolos em alvenarias, na colocação de ladrilhos, azulejos e lajes, no revestimento de
paredes e outros serviços complementares de rejuntamento na obra. Existem vários tipos de argamassa. A
composição dos materiais na argamassa e a dosagem destes varia comumente de acordo com o seu uso.
Aglomerantes: cal, cimento, barro, gesso; agregados miúdos: areia, saibro e pó de pedra.
Armila – (a) No capitel dórico, as três listras circulares, em forma de braceletes, colocadas entre o fuste e o equino.
(b) Círculo fixo da esfera terrestre que representa o equador, o meridiano etc.
Arquitrave* (epistylium) – Elemento arquitetônico horizontal que se apóia sobre dois pés-direitos (pilastras ou
colunas). É a viga principal, em pedra ou em mármore, a correr de coluna a coluna, que forma a parte inferior do
entablamento. Vitrúvio designa trabes compactiles as arquitraves de madeira dos templos toscanos. A arquitrave
chama-se também epistílio.
Arquivolta – Moldura simples ou decorada que arremata o extradorso de um arco.
Arx – Cidadela.

293

Asna ou tesoura – Estrutura de madeira que sustenta a armadura do telhado, constituída na sua forma mais simples
por duas barras inclinadas com o nome de pernas, apoiadas nos frechais por meio de "bocas de lobo". Sobre a
asna apóiam-se a cumeeira e as terças, que, por sua vez, sustentam os caibros e as ripas. CAPRIATA.
Asser – Ver cobertura.
Astrágalo* (astragalus) – Refere-se a um tipo de ornamento formado por uma moldura convexa de perfil semicircular,
colocada entre o equino e o fuste nos capitéis jônico, coríntio e compósito. Pode ser liso, semelhante ao toro, ou
entalhado em fusos, favas, azeitonas, meias esferas formando um cordão (conta de rosário; moldura boleada;
ornado de pérolas). Ver também gola e gola lésbia e armila.
Ático (adjetivo); (atticurges) – Tipo de base de coluna jônica que consiste em dois largos anéis de molduras convexas
dos quais o superior apresenta um diâmetro menor que o inferior e, entre os dois anéis, uma moldura côncava
saliente. Termo também aplicado por Vitrúvio (IV, 6, 6) para designar um determinado tipo de porta.
Ático (substantivo) – Faixa de coroamento de edifício que esconde o teto; nos arcos triunfais pode conter uma
inscrição.
Aticurgo – V. s. ático (adjetivo).
Átrio (atrium) – (1) Nas casas itálicas tradicionais (etruscas e romanas), o espaço central interno, espécie de pátio de
pórticos, ao redor do qual se agrupam simetricamente os diversos aposentos. Segundo Vitrúvio, era um elemento
desconhecido dos gregos. Vitrúvio distingue 5 tipos de cavum aedium, referindo-se a 5 métodos alternativos de
cobertura do átrio, o toscano, o coríntio, o tetrastilo, o despluviado e o testudíneo. Vitrúvio e Varrão consideram o
átrio, ou cavum aedium, o principal aposento da casa. (2) Adro, pátio retangular de pórticos (chamado também de
quadripórtico) diante das basílicas cristãs. (3) Entrada monumental de igrejas e palácios.
Áugure (augur, de augeo, "fazer crescer, aumentar") - O sacerdote que lê os augúrios. Os áugures, constituídos em
um colégio, são os intérpretes da vontade dos deuses e assistem os magistrados que tomam os auspícios.
Tinham um papel considerável, pois intervinham em todos os atos importantes da vida pública. Sua insígnia é o
lituus, barrete terminado em espiral, que utilizam para traçar o templum no interior do qual observavam os sinais
divinos: fenômenos meteorológicos, vôo e canto dos pássaros, movimento dos animais terrestres etc. No Império,
perdem seu papel político, mas sua importância religiosa permanece.
Augúrio – Profecia feita pelos áugures a partir do canto e vôo dos pássaros.
Augustal – Relativo a Augusto.
Augustano – Relativo a Augusto.
Augustino – Relativo à cidade de Augusta, na atual Turquia.
Aula – Sala. (1) Entre os gregos designava inicialmente o pátio, depois a sala principal da casa. Os romanos
chamavam de aula a sala régia do palácio imperial. (2) Igreja de uma só nave.
Balaustra – Parapeito formado por coluninhas (balaústres), pilastrinas, plúteos, divisórias que se apóiam sobre um
soclo, coroado por uma cimalha.
Balteu* (balteus) – Faixa entalhada que normalmente circunda o pulvino do capitel jônico, parecendo comprimi-lo.
Banhos (balneae, plural irregular de balneum, que é raro) – Edifício para banho, público ou privado, de tamanho
comum, distinto das termas, os grandes banhos públicos. ___; BATHS; BAINS.
Base* (basis significa “base”, “suporte”, “pedestal” e elementos congêneres, por vezes vagamente “pé”, mas
raramente, se não jamais, “base de coluna”: a base circular da coluna jônica e coríntia é denominada espira
(spira); o termo “base” pode restringir-se a uma simples moldura tipo toro mas pode também se estender de modo
a incluir um plinto quadrado sob a base propriamente dita; também pode ser aplicado à base de uma anta ou ao
seu prolongamento como uma base de parede) – Base de coluna.
Basalto (silex) – O nome moderno (em italiano, selce, derivado do latim silex) para os afloramentos dos leitos de lava
oriundos dos vulcões dos Montes Albanos, existentes ao longo da Via Ápia, próximo de Roma, para fazer os
grandes blocos poligonais que são a pavimentação característica das ruas da antiga Roma. É uma pedra muito
pesada e útil como caementa em fundações, abundante e algumas vezes usado inclusive para os blocos
reticulados. SELCE.
Basílica (basilica) – Robertson (1997) – "Um dos tipos mais relevantes de construção romana. Dificilmente se
poderá forjar alguma definição geral de basílica mais abrangente do que esta: trata-se de um salão coberto, via de
regra retangular ou absidal, e freqüentemente provido de colunas internas, destinado a finalidades bastante
próximas àquelas do fórum (ao qual normalmente é contíguo), a saber, o intercurso geral, social e comercial, bem
como a audição de processos jurídicos; para esta última finalidade, existe, usualmente, uma estrutura especial, a
tribuna, colocada em uma das extremidades, a ser ocupada pelo magistrado dirigente. Comparada ao fórum, tem
a desvantagem de ser menos espaçosa e a vantagem de estar protegida do vento e da chuva". Ward-Perkins –
"No uso estritamente arquitetônico, um prédio retangular alongado com uma galeria interna circundando uma área
central maior, ou ainda com uma nave central e naves laterais, em ambos os casos iluminadas por um clerestório;
freqüentemente provida com um ou mais absides ou tribunas. Durante o Império, o termo passou a ser usado
para qualquer salão que tivesse um plano basilical, independente de seu propósito; e também qualquer grande
sala coberta, independente da sua planta". Argan – "Edifício público romano de múltiplo uso: comércio,
administração da justiça, reuniões. Geralmente tinham planta retangular, com entradas no meio do lado maior e
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êxedras para abrigar estátuas de deuses nos lados menores. A basílica cristã deriva da basílica romana, que, no
entanto, sofreu alterações importantes. A entrada principal passou para um dos lados menores; no lado oposto, a
êxedra existente foi coberta, resultando na abside que arremata a nave central da basílica; o edifício foi ampliado
e dividido em três e até cinco naves; a três quartos de seu comprimento, num eixo transversal ao eixo principal,
desenvolveu-se o transepto – uma nave que separa a parte que abrigava os fiéis da área de celebração do culto e
dá ao edifício a forma de cruz latina – e, além disso, foi inserido o altar de celebração da missa (...)". [Muitas das
alterações sofridas nas basílicas cristãs descritas por Argan já existiam em basílicas romanas, portanto não foram
inovações, mas uso preferencial: a basílica de Pompéia tinha sua entrada principal no lado menor; a abside
aparece em diversas basílicas romanas; as basílicas Emília e Júlia possuem três naves; e várias basílicas (entre
elas, a de Pompéia) possuíam tribunas, como afirmou Robertson, logo acima. Portanto, a definição de Argan
mostra um conhecimento mais profundo das basílicas cristãs, não das romanas.]
Mas a melhor definição é a de Paul Zanker, pois vai além da descrição física (que pode variar muito, pois há
grande variedade de formas e tamanhos) – "A multifuncional basílica era uma corporificação das necessidades
práticas e ideológicas da sociedade romana. Podia ser facilmente dividida em diferentes compartimentos e,
através do uso de uma êxedra ou de um tribunal, poderia ser articulada hierarquicamente também. A sua posição
de destaque na praça pública geralmente reflete seu importante papel na sociedade. Freqüentemente forma uma
contrapartida com o templo, tanto em tamanho como em localização. Sob o Principado, o fórum funcionava menos
como um local geral de encontros para a sociedade romana do que como o local onde se testemunhavam
cerimônias e rituais políticos e religiosos, onde se realizavam negócios e assuntos legais eram tratados. Estes
últimos, na verdade, aconteciam especificamente na basílica, que assim incorporava a identidade política e judicial
da cidade. Falando de outro modo, a necessidade de uma basílica expressava o caráter romano de uma
cidade. Posteriormente, o estabelecimento de basílicas com estátuas e altares contribuiu significativamente para
a veneração da família imperial. A basílica evoluiu em uma contraparte ao Capitólio ou ao templo para o culto do
governante no monumental centro da cidade. Esse par projetava uma importante mensagem. Os dois pólos da
autonomia urbana e da absoluta lealdade e subserviência a Roma e seus deuses encontrou facilmente expressão
visual acessível na clara justaposição do Capitólio e do edifício cívico de múltiplos propósitos. Quando este último
abrigou um tribunal ou uma êxedra com estátuas de membros da família imperial, formando um eixo direto que se
estendia do fórum e do templo, a estrutura ideológica era vividamente clara para todos" (Zanker 2000: 36-7). Grifo
meu.
Beiral – A aba projetada de um telhado em declive.
Bessalis – Um pequeno tijolo para vários usos, ou telha chata, medindo 2/3 do pé quadrado romano (c. 20 cm.).
Bico de falcão – Tipo de ornamento, uma moldura comum no remate presente na ordem dórica ainda no século V
a.C. e na verdade constitui com freqüência uma gola direita cuja curvatura superior, côncava, está ocultada por
uma projeção em forma de bico; provavelmente o bico de falcão tenha sido introduzido nas calhas em terracota.
Bipedales – Fiadas de amarração compostas por ladrilhos grandes, os bipedales, que mediam dois pés romanos de
lado, atravessando a intervalos toda a espessura da parede.
Blocage – Termo francês para designar a forma básica da construção romana e galo-romana, "composta por pedras
de alvenaria irregulares mergulhadas em um argamassa muito dura e geralmente contida entre dois muros de
contenção, formando a parede [em francês, o termo utilizado é parement]. Para essas paredes aparentes,
particularmente bem executadas, os construtores utilizavam pedras de dimensões padronizadas. Distingue-se,
assim, o grand appareil, o moyen appareil e o petit appareil, cujas fiadas medem mais de 40 cm. de espessura
para o primeiro, cerca de 35 cm. para o segundo e menos de 20 cm. para o último" (Wenzler 2002; 8). Utilizado
como tradução, no presente trabalho, geralmente o termo alvenaria.
Bossagem – Tipo de revestimento formado por saliências ou bossas uniformemente distribuídas em uma superfície
em feitio de alvenaria aparelhada. Tratamento dado aos blocos de pedra, paralelepípedos quase sempre,
aparelhados de modo que a parte central fique saliente com respeito à borda cinzelada. A bossagem pode ser lisa,
se as pedras destacam-se ligeiramente da borda e são lavradas de modo uniforme; rústica, se as pedras,
irregularmente lavradas, têm forte relevo; em almofada, se as pedras têm forma convexa arredondada; em ponta
de diamante, se as pedras são cortadas em pirâmide ou em tronco de pirâmide. BUGNATO.
Caementa – Os grossos e irregulares pedaços de pedra, tijolos ou cerâmica utilizados para agregar o concreto
romano (opus caementicium).
Caementicium – Ver concreto.
Caibro – Ver cobertura.
Caixotão (lacunar, laquear) – Termo arquitetônico que define a série de requadros escavados (simulando o
cruzamento das traves de sustentação da cobertura) empregados como elemento ornamental nos tetos e nos
pingadouros externos. Os tetos planos, quer em pedra ou madeira, normalmente eram construídos pelo método
de se instalar pequenas vigas que interceptavam as vigas principais em ângulos retos e de revestir as aberturas
quadradas assim formadas, formando recessos na abóbada ou no teto monumental. Usados em época clássica,
feitos de pedra, e sobretudo no período romano. Chamados também de lacunários. CASSETTONE; COFFER;
PLAFOND À CAISSONS.
Cal – Substância obtida pelo aquecimento em fornos especiais de pedras calcárias (como o mármore e o gesso).
Quando pura, apresenta-se como um pó muito branco. Misturada com água, é usada na composição de
argamassas (aglomerante).
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Cal extinta – Cal obtida pela sua mistura com água. Também usada em argamassas e caiação. Também
denominada cal hidráulica.
Caldário (calidarium) – A sala quente das termas e banhos romanos. Nas grandes termas, normalmente esta vasta
sala era munida de cúpula, com grandes bacias para os banhos e mantida em temperatura elevada constante.
Câmara ou câmera – Ver abóbada.
Canabae ou kanabae – Barracas. Construções leves erguidas na proximidade de um acampamento, ou de uma
colônia, por uma população local que tira sua subsistência de atividades artesanais e comerciais exercidas para
os soldados ou colonos. Freqüentemente este tipo de ocupação torna-se perene e transforma-se em um
quarteirão, como em Lyon, ou um vicus, como Strasbourg (Bedon 2001).
Canelura* (stria) – Canelamento de uma coluna, as estrias de seção côncava escavadas ao longo do fuste das
colunas clássicas gregas e romanas. As caneluras dóricas formam arestas duas a duas; as caneluras da ordem
jônica e coríntia terminam em uma superfície chata chamada listel. Adjetivos: "canelado" e "não-canelado".
SCANALATURA; FLUTED, CHANNELLED.
Cantaria (opus quadratum, os blocos são denominados saxa quadrata) – Alvenaria de pedras, talhadas uma a uma,
de modo a se ajustarem perfeitamente umas às outras sem necessidade de material ligante. Blocos maciços de
pedra lavrada, esquadriados regularmente, dispostos para formar o paramento externo de um edifício; ou peça de
alvenaria formada por tais blocos. CONCI.
Cantério (cantherius) – Um caibro. Sistema de caibros do telhado (canterii). Ver também cobertura.
Canto vivo – O bordo pronunciado formado pelo contato angular de duas superfícies planas ou curvas; termo
empregado principalmente para designar o encontro de duas caneluras dóricas.
Capitel* (capitulum) – A parte superior da coluna, situada acima do fuste, onde se apóia a arquitrave. Por extensão,
parte superior, geralmente ornamentada, de pilar, pilastra ou similar. Usado pelas primeiras civilizações
mediterrâneas, foi sistematizado pelos gregos segundo três ordens: dórica, jônica e coríntia. O capitel dórico é
composto por três listras (armilas) onde terminam as caneluras do fuste; por um equino em forma de tronco de
cone e pelo ábaco – placa quadrada que arremata o capitel – que, nesse caso, tangencia o equino em quatro
pontos. O capitel jônico consta de um astrálago e de um equino ornado de óvulos sobre o qual situa-se uma
faixa ligeiramente ondulada terminada por duas volutas em duas faces opostas da coluna. O ábaco é bem menor
que as volutas, servindo visualmente para separar as volutas e a faixa da arquitrave. O capitel coríntio é composto
de um colarinho, por um equino em forma de cálato (cesto), decorado por folhas de acanto estilizadas, dispostas
em duas fileiras, e por um ábaco semelhante ao jônico. A esses três tipos arquitetônicos gregos acrescentam-se,
na arquitetura romana, o capitel compósito, que une elementos da coluna coríntia e jônica, com suas volutas
colocadas nos quatro cantos do ábaco, tornando o capitel simétrico aos dois eixos ortogonais às faces do ábaco e
às duas diagonais (faixa de volutas), e o capitel toscano, semelhante ao dórico, em uma coluna não canelada.
Ver ordens. CAPITELLO; CAPITAL; CHAPITEAU.
Capitel compósito* – Capitel da arquitetura romana, que une elementos jônicos e coríntios, com suas volutas
colocadas nos quatro cantos do ábaco, tornando o capitel simétrico aos dois eixos ortogonais às faces do ábaco e
às duas diagonais (faixa de volutas). Ver capitel. CAPITELLO ___; COMPOSITE CAPITAL; CHAPITEAU
COMPOSITE.
Capitel toscano* – Capitel típico da arquitetura romana, semelhante ao dórico, mas em uma coluna não canelada.
Ver capitel.
Capitulum – Ver capitel.
Cappellaccio – Tufo de qualidade relativamente pobre (leve e friável) originário das colinas de Roma. É cinza escuro
e salpicado com ocasionais escórias pretas e brancas. É suave o suficiente para ser retirado apenas com um
enxadão e é uma pedra insatisfatória para construção. Utilizado quase exclusivamente em Idade Arcaica (séculos
VII a V a.C.) nos muros de opus quadratum feita com blocos de espessura limitada (1 pé, ou 0,296 m.),
trabalhados muito cuidadosamente. Também usado extensivamente para fazer terraços e fundações durante o
século V a.C. Em tais trabalhos, ele usualmente aparece em grandes lajes retangulares. No século VI a.C. foi
utilizado nos grandes projetos de urbanização romanos, como muralhas, drenagens e terraplenagem, retirado da
mineração de cavernas nos Montes Palatino, Capitolino e Quirinal. O Templo de Júpiter Capitolino foi construído
com esse material, assim como as partes mais antigas da Muralha Serviana e as cisternas arcaicas do Palatino.
Capreoli – Ver cobertura.
Cardo (cardo ou kardo) – Via principal de uma cidade ou de um acampamento da antiga Roma, traçada no sentido
norte-sul, conseqüentemente perpendicular ao sentido nascente-poente. Ver decumano.
Cariátide – Figura de mulher esculpida, usada como coluna ou pilastra para o suporte de um entablamento (o
correspondente masculino é telamon).
Cártula – Elemento decorativo usado na arquitetura, pintura e escultura, que consiste numa espécie de placa, em
forma retangular ou de rótulo estendido, que serve para assentamento de nomes, inscrições, divisas. CARTIGLIO.
Caulículo* (cauliculus) – No capitel coríntio, as hastes que saem das folhas de acanto e formam volutas sob o
ábaco.
Cavédio – Ver cavum aedium e átrio.
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Cavilha (subscus) – Peça de madeira que interliga os tambores das colunas.
Cavilha de madeira – Ver gotas.
Cavum aedium (cavum aedium, também cavaedium) – Átrio.
Cela (cella) – A câmara central, quadrangular, de um santuário ou templo. Recebia a luz pela porta. Em um sentido
mais restrito, o seu ambiente principal. Os romanos chamavam de cela também a pequena sala onde guardavam
alimentos e vinhos.
Cenatio – Termo geralmente usado para designar uma sala de refeições.
Cenaculum – Sala de refeições; posteriormente um pavimento superior.
Cerâmica – Todo produto de argila misturada com água, modelado à mão ou mecanicamente, depois cozido no
forno. Segundo o tipo de cozimento requerido por cada mistura tem-se: cerâmica de mistura porosa, que se
cozinha a menos de 600°C. (a terracota colorida, a faiança, também colorida, da qual a maiólica é uma variedade
de esmalte opaco e vítreo, a terraglia, de barro, que é branca); e a cerâmica de mistura compacta, cozida a mais
de 900°C. (o gres cerâmico). A porcelana distingue-se da cerâmica, pois resulta da fusão de uma argila especial
(caulim) e cálcio praticamente puro à temperatura superior a 1500°C.
Chalcidicum – Pórtico monumental que constitui a fachada de alguns edifícios; em particular o pórtico em frente do
lado mais curto de uma basílica.
Chave de abóbada – Pedra posta no centro da abóbada de aresta, no ponto de interseção das nervuras.
Chave de arco – Ou fecho. Pedra em forma de tronco de cone posta no centro do arco para comprimir as aduelas
do arco em seu ponto mais alto, equilibrando o sistema das forças que agem sobre os blocos de pedra.
Cimalha* – (a) Moldura superior, saliente, do entablamento nas ordens clássicas. (b) Moldura reentrante em gola
reversa que arremata a cornija. CIMASA.
Cimbre (ou címbrio ou cambota) – (a) Estrutura provisória, normalmente de madeira, instalada abaixo de arcos,
abóbadas e cúpulas para dar-lhes sustentação durante sua construção. (b) A curvatura de blocos de pedra em
forma de um arco. CENTINA.
Cimento – É a argamassa usada pelos romanos para compor o concreto, formada por cal hidratada e pó de
pozzolana. Ver concreto.
Cipo (cippus) – Tronco de coluna ou pilastra de pedra, geralmente com função celebrativa, que serve de marco para
várias coisas, como marco milhário, monumento funerário ou memorial, demarcador de uma fronteira, um
campo, de distância etc.; freqüentemente inscrito.
Cipollino (Marmor Carystium) – Mármore proveniente das pedreiras próximas a Carystos, na extremidade sudeste da
Eubéia, com finas faixas paralelas estriadas de cor variando do verde pálido ao verde escuro que, quando cortado,
assemelha-se a camadas de cebola. CIPOLLINO; CARYSTIAN GREEN; CIPOLIN.
Civitas, -atis (ou ciuitas) – "Os antigos designavam por esta palavra o território pertencente a um povo e
administrado por uma cidade, sua capital. Uma civitas era também o conjunto dos cidadãos que ocupavam esse
território. Na última parte do período romano, o termo tendia a designar também as cidades" (Bedon 2001). Em
francês, normalmente é traduzido por cité, termo que não tem tradução exata em português, pois não é cidade, a
ville.
Clerestório – Galeria superior com janelas que iluminam a nave central de uma basílica, acima das colunatas
internas.
Clivus – Uma rua romana que sobe uma inclinação; ladeira. Essa distinção de um vicus, plano, era fortemente
sentida, e o nome de rua algumas vezes mudava quando, depois do seu trecho plano, começava um declive. Ver
também angiportus, platea e via.
Cloaca – sistema de condutos subterrâneos, usado em Roma desde o período dos reis, para drenagem e
saneamento das águas que desciam ao Tibre vindas das colinas, para regular o defluxo das águas pluviais e para
o escoamento dos dejetos.
Cobertura – As coberturas antigas normalmente diferem de tal modo das formas modernas habituais que é
aconselhável evitar o uso de expressões técnicas contemporâneas.
Colarinho* ou hipotraquélion (hypotrachelium) – A parte mais elevada do fuste de uma coluna, imediatamente
abaixo do capitel, quando diferenciada do restante pela ausência de caneluras ou pela presença de ranhuras ou
de uma moldura convexa como limite inferior; freqüentemente ornada com motivos entalhados.
Colônia (colonia) – Originalmente, uma colônia militar de romanos ou cidadãos latinos, cujo administrador possuía
imperium. Mais tarde, o termo foi usado para denotar uma forma privilegiada de status municipal. "Na Gália,
geralmente, uma cidade fundada por Roma para aí estabelecer veteranos, e que possuía dispunha de um status
privilegiado. Em um segundo momento, título concedido de maneira honorífica às cidades de povoamento local.
Distinguem-se as colônias de direito romano, cujos habitantes vivem sob leis idênticas às que vigentes em Roma,
e outras, de um status inferior, o direito latino. Algumas cidades de categoria colonial obtiveram um privilégio
especial, o direito itálico, que assimilava particularmente seu solo a uma porção da Itália" (Bedon 2001).
Columen – A cumeeira do telhado.
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Coluna* (columna) – As designações latina, inglesa e portuguesa não se aplicam aos suportes de seção quadrada ou
retangular, que recebem o nome de pilares; mas, aparentemente, os nomes gregos kíon e stílos teriam um caráter
de ambigüidade – "Elemento arquitetônico portante [de sustentação vertical], de base circular, que forma com a
arquitrave a estrutura clássica da organização trilítica ('três pedras'); pode também sustentar um arco. (...) Na
Roma Imperial, foi adotada nos templos, construções e como monumentos comemorativos. Sistematizada pelos
gregos, compõe-se da base (ausente na ordem dórica), do fuste e do capitel. Na ordem jônica, a base é
constituída por um toro (anel de seção circular). Na ordem toscana, a coluna assenta-se sobre um
paralelepípedo, chamado de plinto. O diâmetro inferior do fuste (imoscapo) é o módulo de dimensionamento da
coluna. Os fustes, na arquitetura clássica, têm seção, junto ao capitel, menor que a seção da base e, a cerca de
um terço da base, apresentam a êntase ou inchamento, o que os torna menos rígidos visualmente. Segundo a
forma do fuste, a coluna pode ser: lisa, estriada, canelada, encordada (se as caneluras são preenchidas até um
terço da base pelo cordão – rudentura –, espécie de moldura vertical convexa); salomônica ou torça quando se
enrola em espiral; anular se é cortada na metade por um anel; encaixada ou alveolada se parcialmente embutida
na parede. Entre os romanos usavam-se colunas ornadas com rostros (rostrum, -a, ornatos alusivos às proas de
navios conquistados) para celebrar vitórias navais; outras, de grandes dimensões, isoladas, para celebração de
feitos militares de imperadores (colunas de Trajano, Antonino e Marco Aurélio, em Roma). Quanto à composição,
dizem-se emparelhadas as colunas alinhadas a pequena distância, duas em duas; geminadas, as dispostas em
duas linhas paralelas. O espaço entre duas colunas chama-se intercolúnio" (Argan).
Coluna estriada – Ou canelada, é a coluna cujo fuste possui ao longo de sua extensão vertical caneluras
eqüidistantes.
Colunas encaixadas (ou embutidas) – Colunas de tal modo encaixadas na parede que parte de seu diâmetro
(normalmente entre um quarto e metade) é suprimido pela face da parede. Os pilares retangulares embutidos de
maneira semelhante recebem o nome de “pilastras”. SEMICOLUNNA; FALSE PILLAR.
Colunata (porticus, stoá) – (a) Série de colunas dispostas enfileiradas e eqüidistantes, que sustentam um
entablamento. (b) Edifício de acesso amplo cuja cobertura é sustentada por uma ou mais fileiras de colunas, mas
das quais, no mínimo, normalmente substitui uma das principais paredes externas, à maneira de um claustro. Os
termos pórtico e stoá também podem significar "pórtico". (Adjetivo: colunado)
Comício (comitium) – Local cercado da Assembléia política, especialmente a do canto noroeste do Fórum Romano.
Comitia Centuriata – A Assembléia dos cidadãos romanos em suas unidades militares, a organização na qual
elegiam seus chefes magistrados, passavam legislação e realizavam julgamentos importantes. Essas
Assembléias sempre eram realizadas fora do Pomério, geralmente no Campo de Marte.
Comitia tributa – A Assembléia dos cidadãos romanos nas suas tribos, a organização na qual elegiam os
magistrados menores, passavam plebiscitos e realizavam julgamentos menores. Tal comitia podia ser realizada
em qualquer local dentro de 1 milha da cidade, mas geralmente se encontrava no Campo de Marte para eleições.
Compactilis – "Afixado conjuntamente"; sobre trabes compactiles. Os arquitraves.
Compitum – Um cruzamento de caminhos onde os vicomagistrados ofereciam sacrifício aos Lares Compitales em
favor da vizinhança. Era uma tradição muito antiga, a fundação das Compitalia sendo atribuída a Tarqüínio Prisco,
e foram especialmente alimentadas por Augusto, que criou as Augustales para atender a essa cerimônia. Os
santuários compitais eram de tamanho modesto, mas deviam ser muito elegantes.
Complúvio (compluvium) – No átrio da casa romana, a abertura retangular em declive para dentro nas quatro
direções do telhado, de modo que a chuva escoe pela abertura (complúvio) para o tanque (implúvio).
Compósito* – Caracterizado pela heterogeneidade de elementos. Relativo à ordem compósita e a seus elementos.
Ver também capitel compósito.
Concreto* (structura caementicia, strutura, opus structile, caementicium) – O concreto romano, uma mistura de cal
extinta (cal virgem com água) e pozzolana triturada fina (o cimento), com um agregado de pedras ou terracota
quebradas em pequenos pedaços, derramados entre camadas de alvenaria cuidadosamente construída ou em
fôrmas de madeira, a segunda sendo usada para fundações e abóbadas. Elemento barato, uma vez que seus
principais componentes eram encontrados em abundância na Itália; era econômico, pois aproveitava tudo quanto
era desperdiçado pelo pedreiro, tinha uma resistência incomparável e contornava todas as dificuldades
relacionadas à lavragem. Desenvolveu-se, sobretudo, provavelmente a partir de uma técnica antiga e largamente
difundida – o uso, entre os revestimentos sólidos de pedras, de uma mistura de pedras brutas e argila. A novidade
fundamental é a substituição da argila pela argamassa de cal, normalmente fabricada, nas obras romanas de
maior qualidade, com cinzas vulcânicas. Raramente, ou jamais, o concreto romano era feito de simples
argamassa de cal e tampouco era misturado com seu agregado de antemão: o método era o de depositar
camadas de lascas de pedras (caementa) ou tijolos e cobrir cada camada, uma vez depositada, com argamassa
líquida, que permeava e solidificava o todo. A mistura era de tal modo resistente que o revestimento externo podia
ser omitido ou reduzido a uma simples aplicação de pedras ou tijolos à superfície. O uso mais antigo seguramente
confirmado é no Templo de Cástor e Pólux, de 117 a.C. A partir do século I a.C., o concreto constituiu o material
comum geral para fundações e muros. O concreto, tal como os romanos o utilizaram, do século II a.C. em diante,
constituía, na verdade, um material novo e revolucionário. Moldado na forma de arcos, abóbadas e dolmos,
rapidamente se solidificava em uma massa rígida, livre de muitas das tensões e empuxos internos que afligiam os
construtores de estruturas similares em pedra ou tijolo. Posteriormente, o agregado podendo ser constituído por
pedras-pomes, as estruturas tornavam-se mais leves. A principal dificuldade residia no processo efetivo de
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edificação, quando o material ainda se encontrava sob forma líqüida ou semilíqüida. Nas paredes verticais que
empregavam alvenaria sólida como revestimento, a argamassa era aplicada tão logo cada fiada sucessiva de
pedra se encontrava em posição, e uma fina camada de pura argamassa úmida era utilizada para unir as
sucessivas camadas de concreto. Os revestimentos menos sólidos eram reunidos em camadas com uma
argamassa muito rígida; o núcleo principal do concreto era então depositado entre as duas faces de uma armação
temporária de tábuas de madeira, e quando esta era removida, despejava-se uma fina mistura que permeava a
massa, solidificando-a por completo. Os arcos, abóbadas e cúpulas eram menos simples e nosso conhecimento
acerca dos métodos empregados é basicamente hipotético. O cimbre de madeira evidentemente se fazia
necessário. Com o concreto, assim como com a alvenaria, os romanos sem dúvida procuraram utilizar o mínimo
de madeira possível, mas o grau em que se viram capazes de dispensar seu uso foi certamente exagerado. Além
do Templo dos Dióscuros, outro exemplo antigo importante do uso do concreto na cidade de Roma é o pódio ou
plataforma do Templo da Concórdia. Ambos datam do final do século II a.C. e acusam uma técnica um tanto
pobre. Por vezes o termo cimento é livremente empregado por autores antigos no sentido de "concreto". Também
adotado na forma feminina, caementa.
Com a introdução do cimento e da opus caementicium, tornou-se necessário o uso de revestimentos coerentes
com o núcleo, compostos por elementos de dimensões mais reduzidas. O mais antigo tipo de revestimento é a
opus incertum, que, com o aprimoramento cronológico das técnicas construtivas, gerou a opus quasireticulatum, a opus reticulatum e a opus mixtum. Também pode ser chamado de betão, especialmente em
Portugal. CEMENTO (em italiano, cemento indica tanto a argamassa, o cimento, quanto o que chamamos de
"concreto"); ROMAN CONCRETE; BÉTON ROMAIN.
Consolo (ancon, parotis) – Ou console. Os suportes da parte projetada de uma cornija coríntia plenamente
desenvolvida. Os consolos horizontais abaixo de uma cornija também podem ser chamados "modilhões"; um
termo pouco mais genérico para designar um suporte ou braço de pedra ou madeira em projeção é "mísula";
mênsula. MENSOLA; CORBEL, CONSOLE; CONSOLE, CORBEAU.
Contrafecho – Nos arcnos e abóbadas, as aduelas que ladeiam o fecho ou chave.
Contraforte ou Gigante – Elemento estrutural maciço, de pedra ou tijolos, construído contra a parede externa com
função de absorver o empuxo horizontal de um arco interno contíguo.
Contratura – Ver adelgamento.
Corda de arco – Ver arco.
Cornija* (corona) – A parte superior, sobre o friso e a arquitrave, do entablamento clássico (conjunto composto de
arquitrave, friso e cornija), formada por uma série de pesados blocos salientes de modo a formar uma espécie de
beiral contínuo de pedra; também uma moldura saliente e contínua que serve de arremate superior à fachada de
um edifício, ocultando o telhado e impedindo que as águas escorram pela parede, ou de outro elemento
arquitetônico (porta, janela etc.). CORNICE; DRIP-STONE, CORNICE; CORNICHE.
Cornija de coroamento – Em arquitetura, cornija saliente, de molduras compostas, disposta horizontalmente,
coroando a fachada de um edifício. Parte terminal do frontão do templo grego.
Coroa (corona) – Em latim, o termo corona designa quer a cornija como um todo, quer (como na acepção moderna)
unicamente seu elemento projetado.
Cortina – Em arquitetura, indica uma parede cega de tijolos ou concreto e, mais freqüentemente, nas fortificações, a
parte da muralha compreendida entre duas torres.
Crépido – Ver crepidoma.
Crepidoma (crepido) – Nos templos gregos, acima do eutintério ou fiada de nivelamento encoberta ou precariamente
visível que interliga as fundações subterrâneas com a superestrutura visível, surgem três degraus, um número
habitual porém não obrigatório, que, juntamente com a plataforma da qual constituem a extremidade, formam o
crépido ou crepidoma, a base sólida de toda a estrutura.
Crépis – Ver crepidoma.
Cripta (crypta) – Para os gregos e romanos, lugar escondido, subterrâneo. Ver criptopórtico.
Criptopórtico (cryptoporticus) – Corredor ou galerias abobadadas subterrâneas ou sob outro pórtico, com aberturas
para iluminação. Era geralmente um corredor com mais de uma ala, na forma de um retângulo contínuo. Servia
especialmente como refúgio do calor de verão e várias vezes adjunto a fóruns. Tornaram-se populares apenas
por volta da metade do século I a.C. e não foram além do século II d.C. Pelletier afirma que sua "destinação (local
de passagem? Entreposto?) é imprecisa. É freqüente, porém, que a função do criptopórtico seja principalmente
arquitetônica, servindo como estrutura de suporte para o fórum (ou outra estrutura) acima deles". A claridade é
assegurada por respiradouros e entra-se neles por meio de escadas. Crypta, em latim, tem um sentido
semelhante porém mais amplo. Cavalieri (2002: 148, nota 7), quando está descrevendo o fórum de Feurs, diz que
a literatura científica produziu uma enorme quantidade de hipóteses sobre a funcionalidade dessas estruturas,
mas freqüentemente colocou em segundo plano aquela que considera a mais plausível. "Falou-se, de fato, de
local de mercado, espaço para estocagem de mercadorias, finalmente passagem protegida (uma outra, já que
havia os pórticos forenses?): tudo isso está bem, mas a primeira função desses espaços permanece aquela
estrutural, de sustentação da praça acima; se analisarmos os dados, de fato, notamos que recorrem a tais
aparelhos sempre onde o terreno edilício apresenta uma diferença de altitude tal que necessita um nivelamento
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(pensa-se particularmente no caso de Bavay); em Feurs tal desnível é de 2,50 m e talvez não baste sozinho para
explicar a construção de uma tal estrutura subterrânea, mas permite fazer uma hipótese com relação ao ingresso
pelo lado oeste do fórum, entrada que, colocada no nível de um cardo urbano, podemos, mediante escadas
colocadas no interior do criptopórtico, dar acesso à praça".
Crisoelefantino – Literalmente, de ouro e de marfim. Tipo de estátua grega do período arcaico e clássico, em que o
rosto e as partes descobertas do corpo eram de marfim e as vestes, de metal.
Cumeeira – ___; RIDGE.
Cuneu (cuneus) – (a) Um dos setores em forma de cunha da platéia de um teatro ou anfiteatro, delimitada por
degraus e passagens horizontais. (b) Uma aduela.
Cúpula (hemisphaerium, Vitrúvio; aparentemente, não havia nenhum termo antigo estabelecido, sendo as cúpulas
normalmente descritas através de expressões perifrásticas). Abóbada que converge para o alto e para dentro em
direção a um centro único, tendo por base um anel de alvenaria, comumente circular mas por vezes elíptico ou
poligonal, situado normal mas não necessariamente a uma determinada altura do piso. Na nomenclatura estrita, o
termo "cúpula" por vezes se restringe às abóbadas desse tipo quando construídas de blocos, as juntas entre os
quais irradiam-se de um ou mais centros segundo o princípio do arco, sendo aquelas construídas segundo algum
princípio, como o da "misulagem", denominadas “falsas cúpulas”; a denominação, todavia, jamais é negada às
cúpulas de concreto, muito embora sejam estas, com efeito, sólidas massas homogêneas. CUPOLA; DOME
VAULT; COUPOLE.
Cuniculus – Um pequeno túnel de qualquer tipo, mas especialmente um dreno. Um extenso sistema de tais cuniculi
de tamanho inusual sob a praça principal do Fórum Romano parece ter sido construído por volta do tempo de Sila
e se dirigia à Cloaca. É provido com bueiros em padrão regular.
Cúria (curia) – Local de reunião dos senadores e conselheiros municipais, era usualmente um simples salão
retangular, desprovido de colunas internas, por vezes abrigando um nicho ou uma abside na extremidade oposta
à porta. Outras construções semelhantes relacionadas à administração civil freqüentemente eram localizadas ao
lado da cúria.
Dado – "Lambril"; a porção inferior de uma parede quando nitidamente diferenciada da porção superior, por exemplo,
pelo uso de painéis ou molduras na parte superior e inferior, como aqueles de um pedestal. Rodapé.
Deambulatório – espaço, coberto ou não, geralmente uma galeria ou corredor, que liga duas seções de um mesmo
edifício; pode circundar uma área, como o spatium medium de uma basílica.
Decastilo (decastylos) – Com dez colunas em uma linha; termo empregado especialmente para designar um templo
períptero com dez colunas nas partes frontais e posterior.
Decoração galo-romana – Segundo Wenzler (2002; 9-10), "de modo geral, a arquitetura galo-romana mostra
exteriores relativamente sóbrios, o essencial da decoração consistindo de capitéis retomando as ordens gregas (a
dórica, a jônica e a coríntia) assim como as ordens romanas (a toscana e a compósita). As ordens dórica e
toscana, as mais sóbrias, são geralmente utilizadas na parte inferior dos edifícios. Os capitéis jônicos apresentam
volutas em forma de chifres de carneiro; os coríntios são ornados com folhas de acanto; os compostos mesclam
o jônico e o coríntio.
"Interiormente, porém, são utilizados procedimentos variados e originais, no estuque, na pintura mural, na
marchetaria e no mosaico.
"O estuque, mistura de cal e de pó de pedra ou de mármore, com veios e passível de ser polido, assemelha-se ao
mármore e produz um revestimento muito rico. Assim, é utilizado freqüentemente para mascarar a alvenaria,
inclusive porque permite obter tanto superfícies lisas como também molduras e outros ornamentos em relevo,
substituindo esculturas em pedra.
"Quanto à pintura galo-romana, poucos testemunhos chegaram até nós, não porque fosse raramente utilizada,
mas simplesmente por causa de sua fragilidade. Os vestígios observados nas ruínas mostram pinturas lisas,
faixas e painéis, onde dominam o vermelho, o branco, o verde-água, o amarelo claro e o azul. Mas as casas mais
ricas podiam apresentar verdadeiras composições pictóricas, paisagens ou cenas, como as descobertas em
Pompéia.
"Os pisos e as paredes também são recobertas por marchetaria ou mosaicos. São geralmente figuras
geométricas e com um número limitado de cores, mas algumas vezes os artistas mais hábeis criavam verdadeiros
quadros com as duas técnicas. A marchetaria, ou opus sectile utiliza lâminas de pedra ou de terracota, da
mesma espessura e cortadas de modo a formar motivos de cores variadas. O mosaico é um revestimento
formado por pequenos cubos de pedra, vidro, esmalte... encaixados em um tipo de cimento de secagem lenta. Os
galo-romanos nos deixaram numerosos mosaicos e de uma grande diversidade: simples decorações geométricas
ou cenas históricas, o tema destas últimas correspondendo geralmente ao destino das peças que ornam".
Decoração parietal romana – Segundo Argan, "por causa do emprego de materiais pobres [especificamente, a falta
do mármore, como na Grécia] nas grandes estruturas murais, [há] uma distinção clara entre a construção
propriamente dita e a decoração: o valor plástico do edifício é, por assim dizer, esboçado nas massas de
muramento e finalizado na decoração, que aperfeiçoa e define até os mínimos detalhes a relação entre as formas
arquitetônicas e os espaços externo e interno" (2003 [1968]; 170).

300

Decumano (decumanus) – No sistema de duas vias principais que se entrecruzam, o decumano era a via secundária
de um acampamento romano aberta no sentido leste-oeste, que se cruza em ângulo reto com o cardo, e daí a via
secundária principal das cidades romanas.
Dentículo* (denticulus) – A arquitrave usualmente divide-se em três bandas, ou faixas, de alturas diferentes, cada
qual a salientar-se ligeiramente em relação à inferior. Nas obras primitivas, as faixas são freqüentemente omitidas,
e quando havia, seriam apenas duas. Acima da faixa superior corre uma moldura em óvalo e dardo sobre o
astrágalo, e acima deste, por sua vez, vêm os dentículos, uma fileira de pequenos elementos retangulares
projetados, ligados à coroa, ou parte saliente da cornija. DENTELLO.
Despluviado (cavum aedium displuviatum) – Diz-se do átrio sem colunas, nas casas muito antigas.
Diastilo (diastylos) – Diz respeito ao espaço intercolunar dos templos, quando a proporção entre esse espaço e o
diâmetro inferior da coluna equivale a 3 vezes o diâmetro da coluna.
Diazoma (diazoma) – Passagem horizontal que separa setores da arquibancada de um teatro ou anfiteatro.
Dimensões romanas – Tendendo às grandes dimensões, também agradava aos romanos as proporções
geométricas simples. E preferiam expressar essas duas tendências através de números redondos de pés
baseados em múltiplos de 12 e 10. "Até onde sabemos, o ideal era desenhar prédios cujas ordens arquitetônicas
estavam tanto dimensional como proporcionalmente relacionadas com a forma e o tamanho total da estrutura.
Tais relações matemáticas freqüentemente se estendiam ao padrão no piso e aos esquemas decorativos nas
paredes" (Claridge 1998; 52).
Díptero (dipteros) – Com um duplo pteroma ou colunada externa. Diz-se do templo grego em que a cela retangular é
circundada por duas fileiras de colunas nos quatro lados.
Distilo (distylos) – Provido de duas colunas; mais habitualmente empregado com referência aos pórticos "distilo in
antis" (ver anta).
Docimium (Mármore) – Trazido da Frigia, na Turquia Central, a 500 km. do mar e sem um rio navegável, foi um
empreendimento instigado por Augusto. As pedreiras produziam tanto um fino mármore branco translúcido, muito
semelhante ao Pentélico, quanto o especialmente desejado vermelho frigio (Pavonazzetto). PAVONAZZETTO;
PHRYGIAN PURPLE; PAVONAZZETTO.
Dodecastilo (dodecastylos) – Com doze colunas em linha.
Domus (domus) – Casa, residência de uma família, distinta da taberna de um artesão ou pequeno comerciante e dos
apartamentos (insulae) das classes médias.
Eco (oecus) – Nas residências particulares, cômodo especialmente espaçosos e importantes; freqüentemente era um
termo usado para designar a sala de jantar.
Edícula (aedicula) – Diminutivo de aedes, um templo: daí, pequeno santuário, geralmente sobre uma base, com
colunas e circundado por um frontão. Também um elemento arquitetônico em forma de pequeno templo ou de
tabernáculo que geralmente abriga uma estátua.
Elevação – desenho que representa um edifício ou uma de suas partes em projeção vertical; alçado. ALZATO,
PROSPETTO.
Eneastilo (enneastylos) – Com nove colunas em linha.
Entablamento* – Não há nenhum termo abrangente, grego ou latino. Na arquitetura clássica, a parte superior de uma
construção, acima das colunas, pilastras, pés-direitos Na arquitetura clássica compõe-se de arquitrave, friso e
cornija; ou seja, a superestrutura suportada pelas colunas. TRABEAZIONE; ENTABLATURE.
Êntase (adiectio quae adictru in mediis columnis, Vitrúvio, sugerindo o tipo romano em "forma de charuto") – Como os
gregos chamavam o adelgamento da coluna, especialmente o mais acentuado. Inchamento da coluna, a um
terço de sua altura a partir da base. A êntase, além de dar a sensação da elasticidade da matéria, serve como
correção ótica para evitar que a parte central da coluna, vista à distância, pareça mais estreita do que as partes
terminais. Pela mesma razão usou-se a êntase também para degraus dos embasamentos dos templos (como o
Partenon), fazendo-os mais altos no centro. ENTASI; ENTASIS (tapered profile).
Epistílio (epistylium) – Termo alternativo para arquitrave.
Equino* (echinus) – Elemento arquitetônico, em forma de tronco de cone abaulado, formando uma Moldura convexa
saliente que suporta o ábaco do capitel dórico e no astrálago jônico (gola do capitel jônico). A faixa plana com
aberturas entalhadas na parte inferior do equino dórico é chamada de annuli ("anéis") por Vitrúvio.
Escócia* – Moldura côncava, na maioria das vezes composta de dois arcos conjugados compreendidos entre dois
filetes; é empregada nas bases dos elementos portantes, principalmente colunas, aumentando a superfície de
apoio e dando continuidade entre o fuste e o soclo; nacela. Moldura reentrante, composta de dois ou mais arcos,
com curvatura superior mais acentuada para criar uma sombra mais densa. SCOZIA; SCOTIA.
Espira (spira) – Ver base, toro.
Esporão – Saliência mural que tem a finalidade de conter um empuxo, geralmente ao longo dos muros perimetrais,
onde tem função de contraforte.
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Estela – Placa comemorativa em pedra ou mármore posta geralmente em uma tumba (estela funerária), ou como
desobrigação de um voto (estela votiva), ou ainda como sinal de um limite (estela confinante). Já usada na Grécia,
encontra-se na Etrúria e em Roma.
Estilóbata* (stylobata) – A fiada de alvenaria no nível do piso sobre o qual assentam efetivamente as colunas, como
um elemento separado. A parte externa do topo da crepidoma. Os autores modernos empregam o termo com
acepções variadas, e o mais prudente é evitá-lo. STILOBATE; STYLOBATE.
Estria – Ver canelura.
Estuque (opus albarium ou tectorium) – Revestimento fazendo decoração em relevo – reboco – utilizado para recobrir
paredes e estruturas arquitetônicas como o tijolo seco ao sol, pedra bruta, armações leves de madeira etc. O
reboco era preferivelmente o stucco (estuque), um empaste extremamente forte e durável, feito a partir de cal,
gesso (gypsum) calcinado, barro ou argila, terra vulcânica; o de melhor qualidade era misturado com pó de
mármore. Podia ser branco, pintado (vermelho, preto, amarelo) ou ambos, moldados e pintados, em vários
esquemas imitando alvenaria silhar. STUCCO; PLASTER; STUC.
Eustilo (eustylos) – Vitrúvio considera este o sistema "adequado" de espaçamento entre colunas. O eustilo é uma
modificação do sistilo e um termo-médio exato entre o picnostilo e o diastilo, ou seja, 21/4 diâmetros inferiores,
além de possuir a característica adicional de um alargamento do intercolúnio central de cada fachada, que
deveria ser diastilo. A altura das colunas no eustilo é idêntica àquela no sistilo, ou seja, 9,5 diâmetros inferiores,
com 10 no picnostilo, 8,5 no diastilo e 8 no areostilo.
Exauguração – O processo de desconsagração de um santuário pela promessa de tornar divino um santuário igual
ou melhor em outro local. Somente um áugure podia realizá-lo.
Êxedra (exedra) – Espaço arquitetônico semicircular ou retangular interno, adossado a uma parede, ou externo e
descoberto, quase sempre delimitado por colunas ou pórticos; às vezes provido de bancos para conforto das
pessoas que se reuniam para conversas, às vezes abrigando a estátua de uma divindade, ou do imperador, nos
edifícios romanos, como as basílicas. Os termos antigos têm um aspecto algo mais amplo de acepções do que o
habitual na linguagem contemporânea. Grosso modo, qualquer construção de forma semicircular, mas autores
como Bedon e Cavalieri utilizam o termo também para as de forma retangular, misturando os termos êxedra e
abside. ESEDRA; EXEDRA; EXÈDRE
Extradorso – Superfície superior de um arco ou abóbada. Ver intradorso. ESTRADOSSO; EXTRADOS.
Fastígio – Cume de um edifício. Ver acrotério e frontão. FASTIGIO; FASTIGIUM, PEDIMENT, GABLE; SOMMET.
Fastos consulares – As listas dos magistrados epônimos (que davam nome ao ano) da Roma antiga, compilados
desde os primórdios da República.
Falsa arquitrave* – A combinação, pelos construtores, da forma do lintel e a estrutura do arco para construir
platibandas aparelhadas. Estas são constituídas por blocos talhados cujas junções convergem em direção a um
ponto central, como as aduelas dos arcos, e que podem ser estabilizadas por meio de cruzetas ou de dentes.
Diferentemente do arco, a platibanda é retilínea e horizontal. O lintel monolítico tende a quebrar; composto, ele
tende a desmoronar. A solução é, portanto, a união entre o lintel e o arco: o primeiro é assim construído sob o
segundo, que recebe o nome de arco de descarga, uma vez que ele retira do lintel o peso das construções
superiores. ___; ___; FAUSSE-ARCHITRAVE.
Fauce (fauces) – Vestíbulo após a porta de entrada da casa romana; a entrada para um átrio; ou a passagem entre
um átrio e um peristilo. As casas romanas de grande porte têm, por vezes, a porta da frente embutida em uma
abertura: em casos assim, o espaço externo à porta era denominado uestibulum, o interno prothyra. No linguajar
latino comum tanto fauces como uestibulum são adotados livremente em uma variedade de sentidos. FAUCI;
FAUCES.
Filete, listel (quadra) – Estreita faixa em relevo, de perfil reto.
Flecha – Nas abóbadas, a distância entre o plano das impostas e o ponto mais alto do intradorso.
Fórnice – Ver arco e abóbada. Abertura do arco ou, mais propriamente, uma passagem através de um arco. No
Império, este termo antigo para um arco monumental foi geralmente substituído por arcus. FORNICE; FORNIX.
Fórum – Ver ágora. Uma praça aberta ou piazza para assuntos públicos. Praça de mercado. O equivalente romano
para a ágora grega.
Frigidário (frigidarium) – Nos estabelecimentos de banho, as termas, dentre os ambientes progressivamente mais
quentes, o primeiro era o frigidário, que continha a banheira para o banho frio.
Friso* – A faixa de caráter ornamental posta na parte do meio de um entablamento do templo clássico, entre a
cornija e a arquitrave. Freqüentemente enriquecido com relevos entalhados. Também qualquer faixa horizontal
assim entalhada ou ornamentada de alguma maneira. FREGIO; FRIEZE.
Frontão* (fastigium) – Elemento arquitetônico de forma triangular que decora e encima as fachadas dos dois lados
menores do templo grego. É constituído de três partes essenciais: a cimalha (base) e as empenas (dois lados que
fecham o triângulo), conjunto situado acima do nível da cornija horizontal, encerrando no centro o tímpano
esculpido. Os termos antigos também podem significar, genericamente, a zona terminal de uma fachada coberta
por um telhado de dupla inclinação, ou "telhado de duas águas"; fastigium também pode ter o significado de
"acrotério". Ver também pteroma. FRONTONE; PEDIMENT; FRONTON.
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Fundações (fundamentum, freqüentemente no plural) – A subestrutura enterrada sobre a qual repousam as partes
visíveis de uma construção. SOSTRAZIONE.
Fuste* – A parte da coluna compreendida entre a base e o capitel. Pode ser monolítico ou constituído por tambores.
FUSTO; FUSTE; SHAFT.
Galo-romano – O Petit Larouse Ilustré define galo-romano como "relativo à civilização que desabrochou na Gália
do século I a.C. ao século IV d.C." Definição semelhante à do Houaiss: "diz-se do povo ou civilização que se
formou, depois da invasão da Gália, a partir do contato entre gauleses e os invasores romanos; natural ou
habitante da Gália romana".
Mas, segundo Grenier (p. 20), "entre os monumentos de arquitetura na Gália, na época romana, somente um
pequeno número pode ser qualificado de galo-romano. A maior parte, sobretudo na Narbonense, são
simplesmente romanos ou, mais justamente, grego-romanos". Portanto, para Grenier, o termo não se aplica aos
monumentos construídos nas Gálias durante o período de ocupação romana, mas sim a certas construções que
possuem características específicas, com elementos romanos e gauleses.
Já Wenzler (apesar de não fornecer uma definição específica para o termo) considera galo-romano todas as
construções e edifícios realizados pelos romanos nas Gálias após a conquista de César, independente de
possuírem características específicas "gaulesas".
Geison – Ver cornija.
Giallo antico (Marmor Numidium) – Um bom mármore extraído em Chemtou, na atual Tunísia, antiga Numídia. De
granulação fina, cor amarela intensa, contém grandes seixos do amarelo ao vermelho escuro, ou seixos brancos
em um matriz de amarelo escuro. Apareceu pela primeira vez em Roma em 78 a.C., no tempo de Sila. GIALLO
ANTICO; NUMIDIAN YELLOW; JAUNE ANTIQUE.
Gilochê – Ver guilhochê.
Gola* (cymatium, também na forma cumatium) – Moldura cuja seção é constituída por dois arcos de círculo inversos,
de modo que a convexidade de um apõe-se à concavidade de outro; gola direita é aquela em que a curva superior
é convexa; gola reversa (ou lésbia) é aquela cuja curva superior é côncava. Termo adotado por Vitrúvio e vários
autores contemporâneos, sobretudo com referência ao "equino" do capitel jônico.
Gola lésbia (cymatium Lesbium) – A moldura com gola reversa.
Gotas* (guttae) – Também chamadas "cavilhas". Elemento ornamental de forma cônica ou piramidal, aplicado no
entablamento dórico, sob os tríglifos, na base de uma cornija. Funcionava como goteira. GOCCIA.
Goteira* – Elemento arquitetônico da arquitrave clássica, constituído por uma faixa saliente, ao longo da qual
escorre e se elimina a água pluvial. A telha do beiral possui um orifício, normalmente decorado, para deixar a água
escorrer. GOCCIOLATOIO.
Grampo (securicula) – A peça de ferro que une dois blocos de pedra numa construção.
Grand appareil* – Na construção galo-romana, a alvenaria (construção de pedra talhada) de grandes dimensões,
realizada com fiadas de pedras medindo mais de 40 cm (Wenzler) ou 60 cm (2 pés) ou maiores (Grenier).
Segundo Grenier, "para os blocos de dimensões menores, diz-se moyen appareil". Os blocos chegam até 5 ou 6m
de comprimento, sendo a média de 3 a 5 pés (0,90 a 1,50 m). São trazidos já talhados (algumas vezes, possuem
a marca do talhador) e sofrem uma ligeira retificação no local. Geralmente possuem um gabarito uniforme. Os
construtores freqüentemente utilizavam o grand appareil colocando na obra belas pedras regularmente talhadas
em retângulo (opus quadratum) ou pedras irregulares (opus incertum). Mas, no século I a.C., foi o petit
appareil que passa a ser preferido.
Ainda segundo Grenier (p. 60 ss), se o muro for inteiramente realizado em grand appareil, o comprimento dos
blocos geralmente é o dobro da largura. Quando o appareil é perfeitamente regular, é chamado isodomo; quando
os blocos possuem dimensões diversas ou em que os perpianhos [parpaings] não formam fiadas regulares, é
chamado pseudoisodomo. Os blocos são assentados sem argamassa. Muitas vezes são unidos por grampos de
chumbo.
"O grand appareil era o modo de construção da Grécia Antiga. Em Roma, permaneceu o mais empregado até o
final da República. Ele dá aos monumentos uma impressão de força e de majestade; continuou comum para os
templos e os grandes edifícios públicos: a Maison Carrée de Nîmes, os anfiteatros de Nîmes e de Arles. É
freqüentemente encontrado na época de Augusto e da dinastia júlio-cláudia. Progressivamente, sobretudo a partir
de Trajano, o petit appareil passou a substituí-lo. Entretanto, na época de Constantino, ainda aparecem belos
exemplos de edifícios que devem manifestar a força do Império, como a Porta Nigra de Trier" (Grenier, 63).
Granito cinza – O granito do Mons Claudianus, no Egito. GRANITO GRIGIO; ___; GRANIT GRIS.
Granito vermelho – Granito de cor vermelha ou rosa, proveniente de Syene, atual Assuã, no Egito, foi intensamente
usado em Roma no final do século I d.C. GRANITO DEGLI OBELISCHI; PINK EGYPTIAN GRANITE; GRANIT
DES OBÉLISQUES.
Guilhochê – Ornato composto por duas ou mais faixas entrelaçadas com espaços circulares vazios no centro;
também chamado “gilochê”.
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Harúspice (Haruspex, "aquele que examina as entranhas") – Os harúspices eram os adivinhos, particularmente
competentes na arte de ler as entranhas das vítimas, de interpretar os prodígios e os expiar. Seu prestígio
aumentou no Império e alguns príncipes tinham seu harúspice particular.
Helenístico – Como termo cronológico, usado para o período entre a morte de Alexandre Magno (323 a.C.) e a
batalha de Áxio (31 a.C.). Culturalmente, um termo usado com cautela, uma vez que em várias províncias,
especialmente no mundo falante de grego, havia uma substancial sobreposição no início do Império.
Hélice (helix) – Uma espiral. Vitrúvio utiliza o termo apenas com referência às espirais internas do capitel coríntio,
denominando suas espirais externas uolutae, que também é o termo por ele empregado para designar as volutas
do capitel jônico.
Hemiciclo (hemicyclus, hemicyclum) – Recesso semicircular; nos autores modernos, embora não nos antigos,
normalmente limitado a recessos, como aqueles do Fórum de Trajano, por demais espaçosos para serem
chamados de êxedras.
Hemisfério – Ver cúpula.
Hepstatilo (heptastylos) – Com sete colunas em uma linha.
Héron (heroum) – Santuário ou capela dedicada a um morto deificado ou semideificado.
Hexastilo (hexastylos) – Com seis colunas em uma linha.
Hiperthyrum – Ver lintel.
Hípetro (hypaethros) – Templo a céu aberto, sem cobertura ou teto.
Hipocausto – Um sistema de circulação de calor sob o chão de uma sala, cujo piso ficava sobre uma grade de
pilares, formando um espaço livre abaixo para a circulação do ar quente.
Hipostilo – Ambiente caracterizado por fileiras de colunas de sustentação da cobertura. Típico elemento construtivo
do organismo do templo egípcio, a sala hipostila encontra-se também na Grécia.
Hipotraquélio – Ver colarinho.
Horreum (pl.: horrea) – Prédio para estocagem; granário; entreposto formado por celas alinhadas, que se abriam em
geral sob um pórtico com um pátio central.
Hortus – Jardim; parque.
Ianua – A porta mais externa de uma casa.
Imbrex* – Ver telha de junção.
Imoscapo – Diâmetro inferior do fuste da coluna, constituído em módulo-base para o dimensionamento dos demais
elementos da edificação.
Implúvio (impluvium) – Nas residências romanas, no átrio, é a bacia retangular, escavada no pavimento, que recolhe
as águas pluviais captadas através do complúvio.
Imposta* – Estrutura sólida que recebe o empuxo da nascença de um arco ou abóbada; o bloco interposto entre o
capitel e os arcos de uma arcada colunar. IMPOSTA; IMPOST; PIED-DROIT.
Insula (insula, -ae) – Um grande prédio no qual existiam unidades habitacionais para um número de famílias.
Também uma dessas unidades. Usualmente tinha vários andares, o piso térreo possuindo tabernae de um ou
dois cômodos, freqüentemente com quartos nos balcões do mezanino, enquanto os pisos superiores eram
divididos em apartamentos mais espaçosos de uma meia dúzia de cômodos, mas esta planta geralmente não
sendo repetida de andar a andar: quanto mais alto, menores as unidades habitacionais e, conseqüentemente,
ocupadas por famílias mais pobres. O risco de incêndios e desabamentos eram constantes. Geralmente possuía
também um pátio central, mas um quarteirão era formado por várias insulae. O termo aparece como distinção da
casa privada (domus). Também, em uso convencional moderno, um quarteirão de cidade.
Interaxial – Medidas "interaxiais" são aquelas de centro para centro, e. g. de colunas adjacentes, e não de superfície
para superfície, como nas medidas "intercolunares".
Intercolunar – Medidas "intercolunares" são aquelas entre as colunas, medidas de superfície para superfície.
Intercolúnio (intercolumnium) – O espaço "intercolunar" entre duas colunas adjacentes. INTERCOLUMNIO;
INTERCOLUMNATION.
Intersectio – Ver métopa.
Intradorso – A face côncava interna de um arco, abóbada ou cúpula. Ver também extradorso. INTRADOSSO;
INTRADOS (REVEAL).
Jamba (antepagmentum, postis) – O elemento lateral da armação de uma porta ou janela; antepagmentum, que na
verdade significa “revestimento”, é empregado com relação a suportes menos sólidos do que postis.
Junco – Ver canelura.
Kardo – O mesmo que cardo.
Lacônico (laconicum) – Sala quente e seca da terma romana.
Lacunário – Espaço entre vigas nos forros de caixotões. Também os ornatos nos intercolúnios das arquitraves.
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Laquear – Ver caixotão.
Légua gaulesa – Na Gália, havia, além da milha romana (de 1.479 m ou 1.475 m), a légua gaulesa, de 2.222 m
aproximadamente. Ver pé.
Lesena – Pilastra com função exclusivamente decorativa parcialmente saliente da parede. Quase sempre
completada por base e capitel, às vezes decorada em baixo-relevo.
Later – Ver tijolo.
Limen – Ver lintel.
Lintel (supercilium, limen, que também significa “limiar”) – Peça única de madeira ou pedra disposta horizontalmente
acima de uma porta, janela, ou outra abertura em uma parede, para sustentar a carga sobreposta (é um
arquitrave, quando inserido na alvenaria). PIATTABANDA; LINTEL, PLATBAND; LINTEAU.
Lintel chanfrado – Quando o lintel possui a parte inferior chanfrada, dando a ilusão de um arco. ___; ___; LINTEAU
ÉCHANCRÉ.
Listel – Tipo de moldura plana, quase sempre interposta entre molduras de seção curva. Chamada também de filete.
Parte saliente entre duas caneluras do fuste de uma coluna.
Lobo ou lóbulo – Termo arquitetônico que indica um setor de moldura recurva, em arquete, nos arcos e, em geral,
nos ornamentos góticos. Segundo o número dos lobos, um arco pode ser mono, bi ou trilobado.
Loculus – Um local para o depósito de valores, especificamente uma pequena câmara na base de um templo,
acessível do exterior e fechada por uma porta de metal. As pessoas podiam alugar um espaço. O Templo de
Cástor e Pólux, no Fórum Romano, era cercado por luculi. Também um nicho em uma tumba para o depósito de
uma urna cinerária.
Luna, mármore de Luna – Exportado através do Porto de Luna, é o nosso mármore de Carrara, branco e de
granulação fina. As pedreiras, abertas na época de César, começaram a ser exploradas plenamente em Idade
Augusta. Tornaram-se propriedade do Império sob Tibério. MARMO DI LUNI; ___; MARBRE DE LUNI.
Luneta – Ver abóbada de luneta.
Macellum (macellum, -a) – Mercado de alimentos, mais particularmente um edifício no qual um pátio central era
circundado por um pórtico, e espaços ou barracas podiam ser alugados e as mercadorias expostas.
Freqüentemente havia outras lojas circundando seu exterior. No centro do pátio havia geralmente um tolos com
água canalizada para que os peixeiros e açougueiros pudessem ter um local com balcões de mármore destinados
a eles. Esses prédios eram freqüentemente arquitetonicamente vistosos e prodigamente decorados, doações
públicas. O nome pode ter origem púnica.
Marco milhário – COLONNA MILIARE; MILESTONE.
Mármore (marmor) – Calcário cristalino. Os prédios mais antigos construídos de mármore, em Roma, são da metade
do século II a.C., os templos de Júpiter Stator e o de Marte. "A prática de importar mármore branco ou acinzentado
– e trabalhadores de mármore – da Grécia ou do Egeu tornou-se a marca da cidade-capital: a personificação física
de seu Império e a capacidade do regime imperial de, literalmente, mover montanhas. (...) E era consenso geral
que não havia nada melhor [para a arquitetura refinada]. Se Roma tivesse que ter o melhor, tinha que ter o
mármore" (Claridge 1998; 38). A fonte de mármore mais próxima de Roma fica nos Alpes Apuanos, 350 km a
norte (atual Carrara), mas só começou a ser explorada na metade do século I a.C. Desde o início do século I d.C.
até o século III, os imperadores mantiveram o controle direto das maiores fontes de mármore, encarregando seus
próprios oficiais da exploração das pedreiras e do transporte dos suprimentos. Somente o mármore, o travertino e
o peperino eram regularmente deixados em seu estado natural no acabamento dos edifícios. O acabamento
decorativo, no caso destes, consistia de finas canaletas delineadas enfatizando as junções (rejuntes) entre os
blocos. Na alvenaria de peperino e travertino, a pedra entre as margens delineadas podia ser "rustificada",
deixando-se um relevo rústico. O tufo, quando usado externamente, era sempre recoberto por uma camada de
reboco branco, para protegê-lo das intempéries. O peperino podia possuir tal acabamento por motivos estéticos,
não por necessidade. MARMO; ___; MARBRE.
Material – Ver também as entradas para cada tipo de material, como mármore, tufo etc. Segundo Grenier, os
materiais empregados pelos romanos nas construções são, regra geral, os que fornecem a região onde se eleva a
construção. "Eles são adquiridos o mais próximo, levando-se em conta as qualidades exigidas para o papel e o
local que a pedra está destinada a ocupar no edifício" (p. 56). Com isso, parte do material empregado pode ser
buscada em regiões mais distantes, pois a matéria-prima local pode não possuir as características necessárias
para determinados trabalhos ou funções. Especialmente na cidade de Roma, devem ser lembradas as funções
propagandísticas e ideológicas das construções, com o emprego de materiais raros, diferentes e, quase sempre,
importados.
Meandro – Ornato padrão formado por linhas que ziguezagueiam em ângulos retos.
Medalhão – Elemento de decoração em baixo ou médio-relevo, de forma ovalada ou circular, e situada em cartelas,
portadas ou outros elementos parietais de destaque.
Mediana testudo – A nave central de uma basílica.
Meia-coluna – Pilastra ou pilar embutido em uma parede, que sustenta uma das extremidades de uma arquitrave
ou arco, sendo a outra sustentada por um suporte, via de regra livre, que não faz parte da mesma parede.
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Meniano (maenianum) – Balcão ou pavimento superior projetado (em cantiléver), especialmente um sobre as
tabernae ao redor de um fórum, de onde os espectadores podiam assistir às cerimônias, lutas de gladiadores e
jogos oferecidos ali. Termo também adotado para designar as arquibancadas de um anfiteatro. BALCONE;
BALCONY.
Mênsola – Ou mísula. Ver consolo.
Métopa* (metope) – Elemento arquitetônico de forma quadrada, formando um painel, plano ou decorado (em baixorelevo, na arquitetura dórica), encaixado entre os tríglifos de um entablamento dórico.
Mísula – Ou mênsola. Peça saliente de uma parede, console utilizado para sustentar uma trave ou uma cornija, de
perfil ornamentado, com volutas formando um S horizontal. Ver consolo. MENSOLA.
Misulagem – Vedação de uma abertura em uma parede ou a ação de se cobrir um espaço fechado por meio de uma
série de fiadas horizontais sobrepostas, sem o uso do princípio do arco.
Modenatura, modinatura – O conjunto das diferentes molduras de uma construção, tratadas segundo a ordem
arquitetônica a que pertencem. Arte de ordenar as molduras numa disposição harmoniosa sobre as superfícies
arquitetônicas, em função dos efeitos estéticos resultantes do jogo de luzes e sombras que produzem no local
onde são aplicadas.
Modilhão – Ver consolo.
Módulo (modulus) – Unidade de medida – múltiplos ou frações – estabelecida convencionalmente com base em
critérios técnico-construtivos, estéticos, matemáticos, como relação constante entre as várias partes de um
organismo arquitetônico. Para os gregos, o módulo é representado pelo raio da base do fuste (imoscapo) da
coluna. Vitrúvio obtém os módulos de seus templos dividindo o comprimento do estilóbato em um determinado
número de partes iguais (e. g. 11 ½ para um templo jônico tetrastilo eustilo, 24 ½ para um templo jônico octastilo
eustilo e 42 para um templo dórico hexastilo); nos templos jônicos eustilos o diâmetro inferior das colunas deve
medir 1 módulo, nos templos dóricos 2 módulos, sendo o módulo aplicado de maneira semelhante em todas as
outras dimensões importantes.
Moldura – Cercaduras ou contorno contínuo de forma bem-definida aplicado ao bordo ou superfície de um elemento
arquitetônico. Ver gola. ___; MOULDING; MOULURE.
Moldura de preenchimento – Moldura convexa freqüentemente utilizada para preencher as caneluras côncavas
das colunas romanas na terça parte inferior do fuste.
Moldura em contas de rosário – Ver astrágalo.
Moldura em talão – Uma faixa abaixo de um elemento saliente qualquer, especialmente aquele abaixo da coroa da
cornija; sua face pode ser um liso filete plano, como usual no estilo dórico, ou moldada e decorada de diversas
maneiras, como de hábito no jônico.
Monolítico – Formado por um único bloco de pedra. A coluna dórica era normalmente monolítica.
Monóptero (monopteros) – Literalmente, de uma só asa. Pavilhão circular (sem paredes), com um telhado ou domo
sustentado por colunas, desprovido de cela.
Mosaico – Técnica que consiste em encaixar, em uma superfície (pavimento, parede), fragmentos de pedra de várias
formas (opus sectile) ou pequenos dados – tesselas (também téssera) – (tessere, opus tesselatum) de pedra,
mármore, massa vítrea, dispostos segundo um desenho.
Município (Municipium, -a) – "Comunidade e cidade de origem indígena (portanto gaulesa, para as Gálias), que
conserva, se ela o deseja, toda ou parte de suas próprias leis ou costumes, mas recebeu em acréscimo
instituições romanas, o que aproxima seu status do de uma colônia" (Bedon 2001).
Mútulo* (mutulus) – Nos frisos, a face inferior da coroa é ornada com mútulos, delgadas chapas retangulares e
planas providas de dezoito gotas, como aquelas sob as réguas, em três fileiras; os espaços entre os mútulos
recebem o nome de vias. Existe um mútulo acima de cada tríglifo e um acima de cada métopa. Também no
sentido de "mutulus".
Mutulus – Nos templos etruscos mais antigos, sobre as arquitraves que interligavam as colunas angulares com as
antas, assentava-se um segundo grupo de vigas, denominadas mutuli, que corriam por toda a extensão do topo
das paredes da cela e também se projetavam para frente na parte dianteira a uma distância equivalente a um
quarto da altura das colunas.
Naos – Termo técnico comumente adotado na atualidade como equivalente de "cela", embora o vocábulo grego
também possa significar "templo".
Nave – Espaço central, geralmente comprido e estreito, que atravessa a basílica de lado a lado longitudinalmente.
Quando forma uma área delimitada no centro do edifício, formando espaços concêntricos, é denominada spatium
medium.
Nave central (mediana testudo) – É a nave principal, ladeada pelas naves laterais. Diferente do spatium medium,
que também é uma área central quadrangular, mas que não forma uma nave, mas sim um espaço delimitado,
geralmente por colunas ou pilares, ao redor do qual há um deambulatório.
Nicho – Reentrância escavada na parede, geralmente de planta semicircular, terminando na parte superior em
semicalota. Geralmente abriga uma estátua. NICCHIA.
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Ninfeu (nymphaeum) – Literalmente um “Templo das Ninfas”, originalmente uma gruta com água corrente, dedicada
às ninfas. A partir disto, qualquer fonte artificial em forma de gruta. Por extensão, qualquer fonte pública
monumental ou, especialmente no final da Antiguidade, uma fonte comparável no uso doméstico.
Octastilo (octastylos) – Com oito colunas em uma linha.
Óculo (oculus) – Geralmente, pequena abertura ou janela circular. Também a abertura central no alto de um domo.
Ver olho.
Olho (oculus) – Disco ou botão no centro da espiral de uma voluta.
Opaion – "Lanterna"; parte central de um telhado, vazada e elevada para a admissão de luz.
Opistódomo (posticum) – Nos templos, quando há uma divisão na parte posterior da cela, pode tratar-se tanto de um
ádito – um santuário interno cujo acesso se dá através da cela – quanto de um pórtico aberto, o opistódomo, uma
réplica do pronau, normalmente sem portas em sua parede dos fundos.
Oppidum (ōppidum, ōppida) – O termo latino oppidum (“cidade”) foi empregado na Antigüidade especialmente por
César (A Guerra da Gália), para designar as grandes aglomerações fortificadas gaulesas das quais algumas são
qualificadas também como urbs (outro nome latino para a cidade, utilizado geralmente para designar a cidade por
excelência, Roma). Os oppidani são os moradores das cidades que não Roma.
Atualmente, utiliza-se o termo oppidum por um lado de uma maneira ampla, para designar as aglomerações protohistóricas fortificadas da Idade do Ferro, não importando seu tamanho e sua data (também é empregado algumas
vezes para designar as fortalezas hallstattianas); por outro lado, de uma maneira estrita, limitando-se seu uso ao
contexto específico da cultura de tipo urbano dos celtas dos séculos II e I a.C. Oppidum é então uma aglomeração
fortificada ocupada de maneira permanente por uma população da qual uma parte importante é constituída por
artesãos especializados. A situação privilegiada do oppidum em uma rede de tráfico a longa distância, seu papel
de mercado e de local de reunião, por ocasião de festas religiosas ou de outros acontecimentos, de uma
comunidade numerosa instalada em um território determinado (para os grandes oppida, o conjunto da civitas)
favorecem o desenvolvimento dessas atividades. O grande oppidum é então o centro simbólico da comunidade
em matéria religiosa (é isso que exprime o nome Mediolanum dado a certos oppidum), mas igualmente seu centro
administrativo (é a sede do senado e das instituições equivalentes) e econômico.
A implantação dos oppida aparece cada vez mais claramente como o resultado de atos de fundação voluntários
do que o da concentração progressiva do habitat e das atividades econômicas. Ao menos é o que se pode deduzir
tanto das fontes escritas – o caso dos celtas que penetraram em 186 a.C. nas imediações da Aquiléia e tomaram
posse do território fundando um oppidum é, a esse respeito, muito significativo (cf. Tito Lívio, Hist. Rom., XXX, 20)
–, quanto da toponímia – um nome como Noviodunum ("Cidade Nova") corresponde a esse tipo de fundação – ou
do estudo arqueológico de certos sítios. A situação da Bohêmia, com uma rede de oppida que se desenvolve a
partir da recuperação do sítio de Závist, por volta do segundo quarto do século II a.C., provavelmente resultado do
retorno dos Bóios da Itália, ilustra fortemente esta forma de colonização urbana.
Numerosos indícios de situações análogas podem ser revelados igualmente na Península Ibérica, onde os oppida
não são necessariamente o resultado da evolução de aglomerações fortificadas anteriores, mas podem
corresponder a novas fundações ou refundações.
O exame dos dados indica então claramente que a antiga hipótese de um elo entre o surgimento dos oppida
celtas e a ocupação romana da Narbonense, por um lado, a invasão dos Cimbres e dos Teutões por outro, não é
mais aceitável. Numerosos casos mostram, contudo, que a forma clássica do oppidum pode ser uma
manifestação tardia que veio substituir um habitat aberto de certa importância. Esse ao menos parece ser o caso
da maior parte dos oppida da atual Suíça, que vieram substituir tardiamente os habitats de planície sem defesas
(como Bâle e Berna). Quanto à Gália, conhecemos ali até fundações posteriores à conquista romana (como
Levroux). Exemplos: Bibracte, Manching, Mony Vully, Staré Hradisko, Yerdon-les-Bains (Kruta 2000; 762-3).
Opus africanum – Termo convencional para um tipo de alvenaria comum na África do Norte, na qual uma estrutura
sólida de pedras maciças colocadas verticalmente e horizontalmente é utilizada para conter painéis de alvenaria
mais leve, como tijolos de barro ou alvenaria de pedra bruta.
Opus albarium – Estuque.
Opus caementicium, opus structile, structura caementicia – Ver concreto. Alvenaria de concreto romana feita
com pedras não alinhadas (caementa), colocadas em uma argamassa de cal, areia e, em Roma e na Campânia,
pozzolana. Por extensão, qualquer trabalho comparável de alvenaria com argamassa nas províncias, mesmo sem
pozzolana.
Opus incertum* – Ou irregular. Também juntas alternadas. O revestimento da opus caementicium constituído por
pequenos blocos de tufo ou calcário (dependendo do local e da natureza da construção) de forma piramidal,
imersos no núcleo do muro, com a parte aparente de forma irregular, sem qualquer tentativa de formar carreiras.
Desenvolvida a partir do revestimento de cascalhos irregulares, como em Cosa, o exemplo mais antigo, em Roma,
é dos primeiros decênios do século I a.C., como revestimento dos muros de concreto romano, e os últimos do final
do mesmo século, sob Augusto. Nos seus estágios posteriores, como as irregularidades assumem um padrão
mais regular, é conhecida (no uso moderno) como opus quasi reticulatum. Em Roma, foi abandonado no tempo
de Sila, sendo substituído pelo opus reticulatum. Os exemplos gauleses são raros, salvo nas paredes interiores,
que seriam revestidas com um cimento mais fino e estuque. OPERA INCERTA; OPUS INCERTUM; OPUS
INCERTUM, PAREMENT IRRÉGULIER.
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Opus latericium (ou testaceum) – Paredes laterícias (de later, tijolo), realizadas com tijolos. Desde o Final da
República já aparecem os primeiros revestimentos com telhas fragmentadas, que substituem as paredes de
pequenos blocos de tufo. A técnica se difunde, mas sobretudo a partir da Idade Imperial: o primeiro grande
monumento construído inteiramente com tijolos são as Castra Praetoria, de Época Tiberiana.
Opus mixtum* – Padrão misto. No final da República iniciou-se o costume de reforçar a opus reticulatum com faixas
horizontais de tijolos ou telhas planas, funcionando também como fiadas de nivelamento e dividindo o reticulado
em painéis. Em Idade Imperial este uso se aperfeiçoou com o acréscimo de dentilhões (ou dentes, um conjunto de
pedras ou tijolos que ressaem na extremidade de uma parede para neles amarrar-se outra parede) laterais; os
painéis de reticulado são assim enquadrados por molduras de tijolos. Portanto, “obra mista” é o nome
convencional para a opus caementicium revestida com painéis ou faixas de reticulado e tijolo. Este estilo foi
particularmente difundido nos períodos de Flávio e Adriano. OPERA MISTA; OPUS MIXTUM (mixed technique);
OPUS MIXTUM.
Opus quadratum* – Ver cantaria. Alvenaria de blocos regulares de forma paralelepípeda, de mesma altura mas não
necessariamente de mesma largura, colocados em fiadas regulares. Em Roma, a partir sobretudo do século IV
a.C., assume uma forma particular, com fiadas alternadas de blocos com a parte mais estreita colocada
frontalmente (“tijolo travado”) e de blocos com a parte mais larga colocada frontalmente (“per testa e per taglio”). É
uma característica das Muralhas Servianas, mas por tal alvenaria ter sido construída desde o Período Arcaico (fim
do século VII e início do VI a.C.) até períodos mais recentes, há uma enorme variedade. No século II a.C., os
blocos de tufo passaram a possuir uma medida padrão, de 2 X 2 X 4 pés romanos (60 X 60 X 120 cm). Na
alvenaria de travertino, o tamanho dos blocos variava, para minimizar o desperdício e o trabalho extra, já que a
extração seguia as falhas das suas camadas naturais. A alvenaria de mármore era raramente utilizada, exceto em
construções muito pequenas. Nada de qualquer dimensão tendia a combinar mármore e travertino ou mármore e
tufo, colocando-se o mármore somente na fachada. OPERA QUADRATA; OPUS QUADRATUM (ashlar masonry);
OPUS QUADRATUM.
Opus quasi reticulatum* – Quase reticulado. Com a tendência de regularização dos pequenos blocos de
revestimento das paredes de concreto romano, na opus quasi reticulatum as pedras são apenas
aproximadamente de forma piramidal, mas colocadas diagonalmente, tendendo a formar uma linha contínua,
aproximando-se do reticulado na aparência. As camadas de argamassa são mais grossas do que no reticulado.
Os exemplos mais antigos desta técnica são do último quarto do século II a.C. (como a Fonte de Juturna),
enquanto os últimos sobrepõem-se às fases iniciais da opus reticulatum, no primeiro quarto do século I a.C.
OPERA QUASI RETICOLATA; OPUS QUASI RETICULATUM; OPUS QUASI RETICULATUM.
Opus reticulatum* – Ou (padrão) reticulado. A sucessora da opus incertum, é o revestimento de alvenaria que
consiste em uma rede de pequenos blocos quadrados de tufo (raramente calcário), cortados na forma de
pirâmides truncadas, com a base quadrada, freqüentemente de tamanho muito preciso, assentados em linhas
diagonais ordenadas sobre finas camadas de argamassa, formando um padrão de rede. O emprego deste tipo de
acabamento começa já na primeira metade do século I a.C., apesar de ser raro antes de Augusto, e continua até a
Idade Júlio-Cláudia, quando prevalece o uso do tijolo e das técnicas mistas de reticulado e tijolo. Tinha a
tendência, segundo Vitrúvio, de rachar segundo as linhas oblíquas do revestimento, por isso, no Final da
República, era reforçada com a opus mixtum. Na Gália, o reticulado é característico da época júlia-claudiana; e,
apesar de não mais ser utilizada em Roma a partir dos Flávios, na se mantém após essa época. OPERA
RETICOLATA; RETICULATE (WORK), NET WORK (tufa reticolate); OPUS RETICULATUM, APPAREIL
RÉTICULÉ.
Opus sectile – Ou mosaico. A técnica de cortar lâminas (ladrilhos) de pedra ou mármore coloridos em figuras e
formas geométricas e colocá-las juntas para fazer pavimentação e, ocasionalmente, quadros ricamente
modelados. As pedras especialmente valorizadas eram as mais duras, como pórfiro, serpentina e granitos. Tal
trabalho era raro sob os Júlios-Cláudios, mas tornou-se progressivamente popular começando com Domiciano.
___; ___; MARQUETERIE.
Opus signinum – Uma mistura de cal hidratada e pozzolana com terracota de diferentes qualidades triturada em
diferentes consistências, dependendo do uso ao qual se pretende: uma signinum muito áspera, com um agregado
de telhas trituradas e jarros de estocagem, era usada para fazer pavimentos; uma signinum mais fina era
utilizada como impermeabilizante em tanques e cisternas; e uma signinum ainda mais fina, com um agregado de
terracota pulverizada, era usada para revestir paredes, especialmente nas suas partes inferiores. As lascas
irregulares podiam ser também de pedra ou mármore. Usado convencionalmente também para qualquer
concreto romano à prova d’água feito com tijolos moídos. COCCIOPESTO; SIGNINUM; MORTIER DE TUILEAU
(para as obras hidráulicas).
Opus spicatum* – Pavimentação feita com pequenos tijolos colocados na borda para formar um padrão em forma de
espinha de peixe. Na Gália, a opus spicatum geralmente é de idade tardia; mas os painéis de opus spicatum
podem aparecer em todas as épocas, como ornamentação de um muro.
Opus tectorium – Estuque.
Opus testaceum – Alvenaria do concreto romano revestido com tijolos cozidos de tamanho regular. Aparece em
Roma sob Augusto, juntamente com o reticulado. Segundo Grenier, “na Gália, salvo nos países renanos, a opus
testaceum de tipo romano não é encontrada, que eu saiba, antes da época de Constantino”. No seu lugar, usavam
o reticulado (p. 69). Ver petit appareil régulier. ___; ___; PETIT APPAREIL RÉGULIER.
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Opus vittatum* – Padrão listrado. Termo convencional para a opus caementicium com um revestimento de fiadas
de pequenos blocos quadrados de pedra (normalmente tufo) alternadas com uma ou mais fiadas de tijolos. Os
blocos são retangulares na face externa (c. 10-14 X 4-6 cm) mas afilados na parte de trás. A técnica foi introduzida
em Roma por volta da metade do século II d.C., mas tornou-se especialmente popular no século IV.
Freqüentemente usado também para a alvenaria provincial, o petit appareil, mas melhor restrita ao uso
metropolitano e seus derivativos imediatos. O termo híbrido "opus listatum" (do italiano "opera listata") deve ser
evitado. OPERA LISTATA; TUFA BLOCK e BRICKWORK.
Ordem – Os três grupos distintivos (dórico, jônico e coríntio) dos elementos (colunas, capitéis, entablamentos) da
arquitetura colunar clássica. "Conceito já registrado em Vitrúvio, provavelmente recebido dos gregos. Sob esse
conceito compreende-se, desde então, o conjunto de disposições referentes a elementos construtivos e
ornamentais gregos, constituindo um sistema de proporções, com possibilidades de variação dentro de limites
máximos e mínimos, e que tem, geralmente, por unidade de medida ordenadora de construção, ou módulo, o
diâmetro de base do fuste da coluna, variando conforme cada uma das três principais ordens: dórica, jônica e
coríntia. Os romanos estabeleceram [mais] duas ordens: a toscana e a compósita" [Argan].
Ordem Compósita* – Ordem em uso na arquitetura romana, derivada da fusão da ordem jônica com a coríntia. A
forma de capitel ornado foi inventada durante o Período Augustano como uma alternativa para o coríntio nos
prédios públicos que não os templos (especialmente os palácios imperiais, termas e arcos triunfais). É um híbrido
entre a ordem jônica romana de quatro lados e as folhas de acanto coríntia. O fuste e a base são os mesmos
que para a ordem coríntia. Os principais exemplos encontrados em Roma são do Período Flaviano em diante.
Para Mierse, "os arquitetos [da época de Augusto] inventaram uma ordem nova para usar nas estruturas públicas
– uma mescla de elementos jônicos e coríntios – chamada ordem compósita. Desde este ponto na história da
arquitetura romana, vamos ver que o compósito será a ordem mais comum para a arquitetura pública,
particularmente nas províncias ocidentais – Ibéria, Gália, o norte da Itália, o norte da África. Há uma teoria que diz
que a ordem compósita é um símbolo próprio – forma uma parte da iconografia de conquistar. É um símbolo da
conquista romana. Não estou de acordo, mas é uma idéia interessante" (Mierse & Wagg 1999; 45-6).
Ordem Coríntia* – É a ordem mais comum e mais tipicamente romana, especialmente escolhida para os maiores
templos. Possui colunas de proporções delgadas, com a altura do fuste sendo 8 vezes seu diâmetro inferior, e 5/6
da altura total da coluna. A base consiste em um plinto retangular sobre o qual há um elemento circular (a base
em si), em uma das duas formas: o tipo “ático” possui duas molduras convexas (toros) separadas por um canal
côncavo (escócia); o outro tipo é mais ornado, com duas escócias separadas por uma ou, mais usualmente, duas
molduras semi-redondas (astrágalos). O fuste pode ser composto por dois ou mais tambores ou ser monolítico,
ambos decorados com 24 caneluras ou deixados lisos, e normalmente possuem um perfil afilado (êntase),
surgindo direto do primeiro terço da altura e então se estreitando em direção ao topo. O capitel coríntio possui a
forma de um sino invertido colocado no meio de um planta de acanto. Duas fileiras alternando folhas menores e
mais altas encobrem a metade inferior do sino, e um par de caules surge no centro de cada uma das quatro faces.
Cada haste brota de duas gavinhas que se curvam em direções opostas, a mais externa formando volutas nos
ângulos. No topo do capitel há um ábaco com uma flor de acanto no centro de cada lado. Embora o desenho
básico tenha se desenvolvido no século IV a.C. na Grécia, as primeiras versões italianas copiaram a forma da
folha de acanto local (a. mollis), menos felpuda. A folha mais pontuda das espécies do Mediterrâneo Oriental (a.
spinosus) começa a aparecer em Roma junto com os arquitetos do Oriente grego, no século II a.C. Um tipo de
compromisso entre as duas formas surge quando a ordem coríntia foi utilizada pelos arquitetos augustanos como
marca do estilo imperial – friso do entablamento decorado com dentilhos sobre uma arquitrave escalonada. A
ordem coríntia oficial romana, no final do século I a.C. desenvolveu um entablamento mais padronizado,
incorporando elaborados modilhões suportados por folhas de acanto; ao mesmo tempo, dois edifícios não
seguiam precisamente o mesmo esquema. Os arquitetos romanos, considerados menos convencionais,
combinavam elementos de diferentes ordens.
Ordem Dórica* – A primeira das três ordens arquitetônicas gregas, em uso já no século VI a.C., ela e a ordem
toscana são as mais simples das ordens, estreitamente relacionadas entre si, com um capitel de forma similar:
um equino circular sob uma fina laje quadrada (ábaco). Segundo Vitrúvio, a ordem toscana era essencialmente a
versão italiana da dórica com um fuste liso e uma base circular, mas não sobreviveram exemplos em Roma. O
entablamento possuía um friso alternando tríglifos e métopas sobre uma arquitrave lisa.
Ordem Jônica* – Possui uma base "ática", um fuste (usualmente canelado) delgado como o coríntio e um capitel
estreito consistindo de uma almofada plana terminando em volutas projetando o fuste para os dois lados.
Essencialmente com duas faces, com limitado espaço para elaboração, era a principal ordem no Mundo Grego e é
encontrada em templos de Roma até o século I a.C. mas relativamente rara a partir dessa data, uma vez que a
versão com quatro faces com volutas em diagonal surgiu. O friso do entablamento é decorado com dentilhos e a
arquitrave é escalonada.
Ordem Toscana* – Ver Ordem dórica. Ordem romana de origem etrusca. A coluna toscana surge sobre o plinto,
tem duplo toro e fuste cilíndrico liso; o capitel semelhante ao dórico tem o equino mais baixo e avolumado.
Óvalo* – Ou óvolo. Motivo ornamental em forma de ovo, segundo uma disposição regular e rítmica (ou seja, usado
em série) nas molduras. Freqüente na ordem jônica. Também a moldura cuja seção corresponde a um quarto de
circunferência, ou uma variação desta, como no "eqüino" do capitel jônico; seu ornamento típico é o padrão
óvalo-e-dardo.
Painel – Geralmente requadro pintado ou esculpido; também painel mural ou parte de um políptico.

309

Parastática – Pilastra encastoada no canto de uma fachada ou de um muro; diferentemente da lesena, além da
finalidade decorativa, tem função portante.
Parement – Termo francês que designa a superfície aparente do appareil.
Pário, mármore de Paros – Mármore puro, branco translúcido, de granulação grossa. O melhor mármore grego,
sendo o mármore estatuário mais usado na Antigüidade. Suas pedreiras encontram-se na parte norte-oriental da
ilha de Paros, nas Cíclades. Explorado desde o século VI a.C. até o final da Antigüidade. Também havia uma
variedade branco-acinzentada. Juntamente com o Pentélico, eram os mármores que imperam em Roma no
século I a.C. MARMO PARIO; ___; MARBRE DE PAROS.
Parotis – Ver consolo.
Pasta (pastas) – Termo empregado por Vitrúvio como alternativa a prosta. Tem uma variedade de acepções no
grego comum, mas normalmente significa um recinto ou pórtico aberto em um dos lados.
Pavonazzetto (Marmor Synnadicum ou Phrygium) – Um mármore proveniente da Frigia, na Ásia Menor, com
grandes seixos ou manchas de calcário branco em uma matriz que vai desde um sombreado violeta até púrpura
escuro. Apareceu em Roma pela primeira vez por volta da metade do século I a.C. e foi muito usado nos edifícios
augustanos. As pedreiras ficavam, pelo menos em parte, sob o controle de Agripa, que as explorava. Ver
Docimium (Mármore). PAVONAZZETTO; PHRYGIAN PURPLE; PAVONAZZETTO.
Pé (pes monetalis) – A unidade de medida romana, cujo padrão era conservado no Templo de Juno Moneta, em
Roma. A medida varia, no Mundo romano, entre 6 e 7 mm; a medida média é de, arredondando-se, 0,296 m. A
partir dele, há os sub-múltiplos (como palmos e polegadas [uncia]) e os múltiplos: 2 pés = dupondius; 2 ½ pés =
pes sestertius; o passo (passus) = 5 pés ou 1,479m; a milha (millia) = 5.000 pés ou 1.479 m. Na Gália, segundo
Grenier, parece que as medidas-padrão utilizadas nas obras sofriam variações locais: "É verossímil que os
diferentes povos da Gália deviam possuir suas medidas locais variáveis como as de nossa Idade Média. É
interessante reconhecer se este ou aquele monumento galo-romano foi construído seguindo a medida romana de
295 ou 296 mm ou se seguem uma medida indígena" (p. 40). (Para as medidas locais gaulesas, ver pp. 25-40)
Ver também légua gaulesa.
Pé-direito – Segundo Argan, é o sustentáculo vertical de estruturas murais (pilastra, coluna, muro de arrimo,
parastática etc.). Mas esta é a definição para a palavra italiana piedritto, que não corresponde ao sentido, em
português, da sua tradução literal. Em português, "pé-direito" tem as definições seguintes, pela ordem de uso: a
altura entre o piso e o forro de um compartimento ou pavimento; a altura da coluna ou pilar em que se apóia um
arco (neste caso, também pode ser chamado encontro); maciço de pedra que sustenta os empuxos de um arco ou
abóbada [Houaiss]. Piedritto pode ser traduzido como "estrutura portante".
Pedalis – Medida correspondente a 1 pé romano. Ver telha.
Pedestal – Indica a parte inferior, de sustentação, em uma estrutura arquitetônica de uma fileira de colunas, de
estátuas etc. Em geral, toda estrutura tem uma função de base. Na arquitetura clássica, é o elemento sobre o qual
se apóia a coluna ou a pilastra.
Pendentes (triangulares) – Quando as cúpulas estão situadas sobre ambientes perfeitamente circulares, as
paredes externas oferecem um suporte imediato e natural. Bem mais difícil é apoiar uma cúpula sobre uma
estrutura internamente quadrada ou poligonal, e a única solução satisfatória para o problema é a adoção, nos
quatro cantos, de “pendentes” triangulares, que formam, eles mesmos, partes de uma esfera. A função dos
pendentes é criar para a cúpula uma resistente base circular. PENNACCHIO; PEDENTIVE, SQUINCH.
Pentastilo (pentastylos) – Com cinco colunas em uma linha.
Pentélico – Mármore extraído do Monte Pentélico e do Monte Himetos, próximos de Atenas, desde o século V a.C.
Finamente cristalizado e translúcido, branco e de granulação fina, com tom dourado de intensidade variada
produzido por depósitos de ferro. Mas as jazidas possuíam qualidade variável, com defeitos produzidos por
intrusões de cores diversas. Era muito admirado em Roma e importado em quantidade. Utilizado tanto em
edifícios quanto na estatuária. Provavelmente todos os templos de mármore foram construídos com ele até a
abertura das pedreiras em Luna, na metade do século I a.C. MARMOR PENTELICO; PENTELIC MARBLE;
MARBRE DU PENTÉLIQUE.
Peperino (Lapis Albanus) – Tufo litóide muito duro e compacto, de cor cinza-azulada escura, mesclado com
pequenas manchas de preto e branco, o único tufo nos arredores de Roma que é adequado para esculpir e
inscrever. Era também apreciado por sua resistência ao fogo. Suas pedreiras ficavam próximas à moderna
Marino, a 20 km a sudeste de Roma, nos Montes Albanos. Empregado, a partir da Média Idade Republicana
(século IV e III a.C.), na escultura e outros artefatos, entre o século II a.C. e o Alto Império foi utilizado em
construções de alto nível. Era mais duro de trabalhar que os tufos normais, mas de melhor qualidade, muitas
vezes sendo empregado no revestimento da parte externa de um edifício, enquanto a parte interna podia ser de
um tufo mais leve. Ainda em uso. O Tabularium, os muros do Fórum de Augusto e o Templo de Marte Ultor foram
construídos com ele. PEPERINO; PEPERINO; PÉPÉRIN.
Períbolo – Espaço arborizado em volta dos templos antigos; recinto que fica entre um edifício e o muro que o cerca.
É o recinto, freqüentemente monumental, de um santuário.
Períptero (peripteros) – Colunata externa; que possui um anel externo contínuo de colunas. Termo ocasionalmente
empregado por autores antigos para designar um "peristilo" interior.

310

Peristase – O anel de colunas que circundam um edifício períptero.
Peristilo (peristylum, peristylion) – Tanto nos autores antigos como modernos, termo usualmente restrito a um pátio
aberto ou jardim, circundado por pórticos ou colunata.
Petit appareil* – O nome convencional para o tipo de opus caementicium caracteristicamente galo-romano, com um
centro de argamassa de cascalho e um revestimento de fiadas de pequenos blocos quadrados de pedra. Passou
a ter preferência nas construções a partir do século I a.C. Seguindo a forma e a disposição das pedras que o
compõem, pode ser cúbico, alongado, em forma de espiga ou espinha de peixe..., a mais célebre sendo o
"appareil reticule" (opus reticulatum), que desenha losangos. De uma marcante regularidade, este tipo atinge sua
perfeição no tempo de César. Largamente usado em várias outras províncias e freqüentemente, a partir do século
II d.C. em diante, guarnecidas com fiadas de tijolos.
Para evitar que as paredes de descolassem da alvenaria de concreto, é preciso “emoldurá-las”. Assim, os
construtores organizaram suas paredes externas, especialmente as realizadas em petit appareil, em painéis
enquadrados por fileiras de moyen appareil. Entre estes últimos, algumas pedras são mais compridas que
profundas: são as carreaux [em francês]; outras são profundamente inseridas, no seu lado mais comprido, no
corpo da alvenaria: são as boutisses [em francês]; outras, enfim, atravessam toda a largura do muro e são visíveis
nas paredes dos dois lados: são os perpianhos [parpaings, em francês].
O petit appareil freqüentemente é cortado, na sua altura, por fiadas de tijolos chatos ou telhas. Estes não têm o
papel decorativo que geralmente lhes é atribuído, o de acrescentar um toque de cor, mas um papel estabilizador:
como os boutisses, contribuem para unir as paredes externas ao interior do concreto e impedir que se formem as
fissuras que poderiam se estender até o interior da obra. Além disso, permitem alinhar os níveis durante a
construção e conservar uma perfeita horizontalidade do appareil.
Petit Appareil Régulier – Desde a época de Augusto, no lugar da opus testaceum utilizada em Roma, na Gália era
utilizado o petit appareil régulier, cujos revestimentos são formados por pedras de alvenaria de face retangular de
10 a 15 cm de comprimento por 5 a 7 cm de altura, com um alongamento pontiagudo de 0,20 a 0,25 cm, como os
das pedras quadradas e menores do reticulado. Esses blocos, cuidadosamente talhados com um picão [smille],
eram colocados em linhas bem regulares, com juntas alternadas e ligados por uma fina camada de argamassa, de
0,5 a 1 cm de espessura. A espessura do rejunte de cimento, que aumenta pouco a pouco, é um índice
cronológico bem razoavelmente exato: 1 cm no século II, 2 cm no século III. Na época júlio-cláudia, as junções de
cimento são acentuadas com o traçado a ferro de um fino sulco no fundo do qual encontra-se traços de cor
vermelha. Essas linhas horizontais e verticais pintadas acusam a regularidade da construção.
Este petit appareil minuciosamente ordenado é reconhecido à primeira vista; é característico de toda a época
romana, desde o anfiteatro de Fréjus, do período júlio-cláudio, até as muralhas do século IV. Em Fréjus, as pedras
cúbicas de 0,15 cm de lado ainda lembram as do reticulado; os blocos dos séculos III e IV são mais alongados; a
ordenação é a mesma. Nessa época, porém, a partir de Constantino, surge uma opus incertum de blocos
irregulares, de dimensões mais fortes, de aparência mais bruta, que, por isso, eram recobertos com argamassa,
no exterior, e por revestimento de mármore ou mosaicos internamente (Grenier, 69-70).
Picnostilo (picnostylus) – Termo de classificação de estilo de templo quando os espaços intercolunares equivalem a
1,5 vezes o diâmetro inferior da coluna.
Pila – Ver pilar.
Pilar – Em sentido estrito, o termo "pilar" pode ser aplicado a qualquer suporte arquitetônico livre, mas convém
diferenciá-lo de "coluna" e da pilastra e restringi-lo ao elemento arquitetônico de sustentação livre, de seção
quadrangular ou oblonga, especialmente quando tratado como elemento decorativo comparável, em importância,
à coluna. É rara a presença desse tipo de pilar na arquitetura clássica e aparentemente não havia denominações
técnicas claramente definidas. O latim pila se refere aos suportes livres de alvenaria de seção quadrada ou
oblonga, mas sobretudo a pilares desprovidos de qualquer pretensão decorativa. PILASTRA; PIER, PILLAR;
PILIER.
Pilar de alicerce – Uma parede relativamente leve, uma de uma série construídas em intervalos uma da outra, para
suportar uma superestrutura ou pavimento. ___; SLEEPER WALL.
Pilastra (anta) – Elemento arquitetônico de sustentação ou decorativo, parcialmente inserido na parede da edificação;
pilar embutido. Ver colunas embutidas. PILONE; PILASTER; PILASTRE.
Piloti – Conjunto de pilares ou colunas de sustentação, que permitem a utilização de espaço livre, não
compartimentado. È um termo utilizado na arquitetura moderna.
Pingadouro – Parte saliente do telhado de um edifício; serve para proteger a parede externa da chuva. Na
arquitetura antiga era a borda da moldura saliente em relação ao plano da parede; também chamada de lacrimal.
GRONDA.
Pisé – Argila espessa usada como material de construção, colocada no interior de uma parede formada por tábuas e
revestida regularmente com estuco.
Pisos – A forma de decoração mais simples, inicialmente, era espalhar ou colocar em padrão geometricamente
simples, lascas de pedras brancas, pretas ou coloridas em um concreto de cerâmica e telhas prensadas. No
século I a.C., uma superfície de mosaico, com tésseras brancas e pretas, tornou-se popular e se uso estendeu-se
aos espaços domésticos e comerciais até o final do século III d.C. Os desenhos eram geralmente geométricos
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com os motivos se repetindo, podendo se adaptar a diversos tamanhos de piso. Também havia mosaicos
pictóricos, com tésseras coloridas, em painéis de mosaicos maiores ou pisos de mármore. O mosaico
policromado, feito com grandes tésseras de mármores coloridos, tornou-se popular a partir do século III d.C.
A partir do final do século I a.C. em diante, pisos de mármore, que eram principalmente utilizados nos prédios
públicos e casas aristocráticas, passaram a ser encontrados em praticamente todos os tipos de interiores. Os
pisos das basílicas ou de outros edifícios de prestígio, públicos ou imperiais, eram geralmente distinguidos pelo
uso de dimensões muito maiores.
Platea – Nome romano para designar um boulevard, uma alameda arborizada. Também utilizado no sentido de praça
pública. Ver também angiportus, clivus, via e vicus.
Platibanda aparelhada* – Ou falsa arquitrave. Lintel ou arquitrave composto (ou aparelhada), construído com
pedras (aduelas) ou tijolos colocados radialmente como em um arco. O encaixe entre as aduelas pode ser com
dentes (cavilhas) ou por cruzeta. ___; FLAT ARCH; PLATE-BANDE.
Plano das impostas – Nas abóbadas, o plano horizontal que separa a abóbada dos pés-direitos.
Plinto* (plinthus) – O significado mais comum é a base de um pedestal. Mas também pode ser: (a) bloco quadrado
colocado abaixo de uma base de coluna jônica; (b) uma fiada baixa saliente, lisa ou moldada, na base de uma
parede. O termo latino é empregado por Vitrúvio também para designar o ábaco do capitel dórico. PLINTO;
PLINTH.
Plúteo* – Laje de mármore ou de pedra, geralmente decorada em relevo, usada como elemento de delimitação para
um recinto.
Pódio* (podium) – Um pedestal; termo usado em especial para designar a base elevada, emoldurada na parte
superior e inferior, e provida de degraus apenas na extremidade principal, característica dos templos etruscos e
romanos. PIATTAFORMA; PLATFORM.
Politríglifo – Com mais de um tríglifo em um mesmo intercolúnio.
Pomério (Pomerium) – A linha sagrada que constituía o limite para os auspícios urbanos.
Pontífice (Pontifex, "aquele que abre as vias para os deuses") - Em Roma, os pontífices eram os guardiões da
tradição, encarregados de supervisionar os cultos privados e públicos, mas também possuíam outras atribuições
precisas, como a consagração dos edifícios, distinção dos dias fastos e nefastos, regulamentação dos jogos,
guardiões dos livros "pontifícios". Podia ser magistrado e chefe militar.
Pórfiro verde – Ou serpentino. PORFIDO VERDE; GREEN PORPHYRY; PORPHYRE VERT.
Pórfiro vermelho (Lapis Porphirites) – Pedra duríssima, de cor vermelho-violeta, pigmentada de pequenas intrusões
brancas, proveniente do Alto Egito (zona do Mar Vermelho). PORFIDO ROSSO; RED PORPHYRY; PORPHYRE
ROUGE.
Portante – Em arquitetura, diz-se de cada elemento ou estrutura sobre o qual se descarrega um empuxo ou um peso,
como a coluna, a pilastra etc.
Portasanta (Marmor Chium) – Mármore extraído da ilha de Quíos, no Egeu Oriental, possui seixos e veios que
variam do rosa ao cinabre (vermelho escarlate) em uma matriz escura (do cinza ao encarnado). Seu primeiro uso
confirmado data do tempo de Augusto (importado para Roma desde o final do século I a.C.). Parece ter sido
valorizado por sua dureza tanto quanto por sua cor e foi muito utilizado em pavimentos, soleiras, rodapés e
semelhantes. PORTASANTA; CHIAN PINK/GREY; PORTASANTA.
Pórtico (porticus, -us, feminino, em latim) – (a) Colunata. (b) Em templos, o pronau. (c) Em residências, fauce ou
prótiro. Para Argan, "galeria com o lado externo em arcos ou arquitrave, geralmente no plano térreo de um
edifício, do qual ocupa um ou mais lados". Desde Plínio (séc. I a.C.), se o pórtico possui mais de uma ala, é
referido no plural (porticus). Ver pórtico duplo e porticus triplex. PORTICO; PORTICUS, PORCH.
Pórtico duplo (porticus duplex) – Pórtico, com duas águas, ou com duas naves abertas para uma mesma fachada
(não é um pórtico com dois andares).
Porticus triplex – na literatura arqueológica recente, não é nunca um pórtico com três naves, mas um pórtico
(simples ou duplo) com três braços perpendiculares; ou seja, um quadripórtico incompleto, cujo quarto elemento
foi suprimido, deixando o recinto em Π dos pórticos aberto para o exterior.
Postigo (posticum) – Ver opistódomo.
Pozzolana (pulvis puteolanus) – Cinza vulcânica da Itália Central, assim chamada a partir de Puteoli (Pozzuoli), na
Baía de Nápoles, onde suas propriedades foram reconhecidas pela primeira vez. É o segredo do excelente
concreto romano, o material que forneceu a ele sua força e propriedades hidráulicas. Sua cor varia do amarelo
acinzentado ao vermelho escuro e preto. Por algum tempo foi exportado para Roma, mas a superior variedade
vermelha romana foi então descoberta no século I a.C. Vitrúvio dedicou o capítulo II, 4 aos diferentes tipos de
pozzolana e suas conveniências.
Principia – Quartel-general dos campos legionários.
Pronau (pronaos) – Pórtico ou ante-sala de um templo, via de regra aberto.
Propileu (propylaeum) – Literalmente, "vestíbulo". Portão-edifício de entrada a uma área delimitada de um santuário,
templo ou outro edifício monumental.
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Prosta (prostas) – Vitrúvio somente adota prosta ao se referir a residências particulares, indicando pasta como
denominação alternativa. Recinto ou pórtico aberto em um dos lados.
Prostilo (prostylos) – Na fachada com colunas, estas podem estar situadas quer entre as antas, quando são
denominadas in antis, quer diante delas, em arranjos diversos, ocasião em que são chamadas prostilas. O pórtico
em si, ou mesmo o templo, pode ser descrito como in antis ou prostilo.
Prótiro – Entre os gregos, espaço defronte à fachada de um edifício. Adro.
Pseudodíptero (pseudodipteros) – Quando um templo apresenta nove colunas nas fachadas e não sete.
Pseudoperíptero (pseudoperipteros) – Como o períptero, mas com algumas das colunas encostadas ou encaixadas
no muro externo, ao invés de livres. Tornou-se comum nos templos romanos.
Pteroma (pteron, pteroma) – A fileira de colunas em volta de um edifício. O simples pteroma, sugerido por perípteros
e termos congêneres, é raro e posterior nesse sentido nos autores antigos, mas trata-se de uma expressão
convenientemente breve para designar uma "colunata períptera".
Púlpito (pulpitum) – Nos teatros romanos, era o palco, que se projetava a uma tal distância do proscênio que a
orquestra se viu reduzida a um semicírculo; além disso, enquanto o proscênio era alto o suficiente para permitir
que os atores passassem por debaixo dele para pisar a orquestra e sua fachada fosse tratada como uma
colunata, vedada unicamente por painéis e portas de madeira, o palco era baixo e via de regra tinha ao fundo
uma sólida parede, embora por vezes fosse vazada por portas que davam acesso ao espaço inferior, sobretudo
quando o piso do palco era revestido com tábuas de madeira. Também é a tribuna de mármore, pedra ou
madeira, destinada ao pregador, mais alta do que a tribuna, geralmente poligonal ou cilíndrica.
Pulvino ou pulvínulo (pulvinus) – A voluta do capitel jônico em sua vista lateral.
Púteal – Parapeito circular ou poligonal de um poço, quase sempre decorado.
Quadra – Ver listem, filete.
Quadratum – Ver cantaria.
Quase-reticulado – Ver opus quasi reticulatum.
Quadripórtico – Uma praça cercada por pórticos nos seus quatro lados (o equivalente público do peristilo de uma
moradia privada).
Rampa – Caminho elevado ou trilha inclinada que conduz de um nível inferior a um nível superior.
Reboco – Mistura de cal, areia fina e água que reveste as paredes, geralmente aplicada sobre o emboço, que é a
mistura com areia grossa. O emboço é aplicado para regularizar as rugosidades da parede através de grandes
réguas chamadas de cabedais. O reboco geralmente é aplicado em camada de dois a três milímetros. Técnica
antiqüíssima na arte de construir, o reboco serve também como suporte para a pintura em afresco. ARRICIO,
ARRICCIATURA.
Régua (regula) – Abaixo de cada tríglifo do friso dos templos, na face da arquitrave sob a tênia, encontra-se uma
faixa lisa, a régua, de mesma largura que o tríglifo; da parte inferior da régua pendem seis cavilhas ou gotas de
pedra.
Relevo – (a) "Toda escultura na qual a saliência da forma está referida a uma superfície plana: tem-se o baixo-relevo
quando menos da metade do volume da figuração emerge do fundo; o alto-relevo, quando mais da metade do
volume da figuração sobressai do fundo; meio-relevo, quando aproximadamente a metade do volume da figuração
se destaca do fundo. (b) Em arquitetura, desenho ou série de desenhos realizados em escala para documentar o
conjunto e os particulares de uma obra já construída" [Argan].
Reticulado –Ver opus reticulatum.
Revestimento – Revestimento superficial (e. g. de terracota ou mármore) aplicado em uma parede feita de algum
outro material. ___; REVETMENT; PAREMENT.
Rodela – Elemento de decoração, ornamento, dos perfis das molduras nos templos primitivos.
Rosso Antico – Mármore de cor vermelha intensa, proveniente das pedreiras do Tenaro, o Monte Matapan, no
Peloponeso. ROSSO ANTICO; TENAROS ou IASOS RED; ROUGE ANTIQUE.
Rotunda – Todo edifício de planta circular, ou mais especificamente, sala circular no centro do edifício.
Rustificação – A deliberada falta de acabamento das faces expostas de blocos e colunas, especialmente na opus
quadratum, apresentando, assim, uma solidez de “pedreira escavada” (quarry-hewn massiveness), como uma
forma de decoração sofisticada. Era uma estética particularmente admirada no tempo de Cláudio. Também o
acabamento de muros com pedregulhos rústicos, mosaicos e assim por diante para produzir o efeito de grutas.
Sacellum – Pequeno santuário, geralmente independente e sem teto.
Saiméis – As aduelas que se apóiam diretamente nos pés-direitos de uma abóbada ou arco.
Sacrário (sacrarium) – Um local para se guardar utensílios ou material sagrado.
Scandulae – Ver telhas de madeira.
Scapus – Ver tambor.
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Seção – Em italiano “sezione” é o desenho arquitetônico de um edifício segundo eixos transversais ou longitudinais
de modo a deixar à mostra as partes internas. Nessa acepção, a designação corte é mais comumente utilizada em
português. Uma seção é a representação da superfície seccionada de um objeto, enquanto o corte é a
representação da seção e da porção do objeto que existe para além do plano da seção.
Securícula – Ver grampo.
Selo – O costume de marcar os tijolos e as telhas com um selo de fábrica começa bem cedo, já no século I a.C., e
oferece um auxílio precioso para a datação das paredes laterícias (em opus latericium). Inicialmente, os selos
são de forma retangular alongada, assumindo, posteriormente, em Época Flávia, uma forma de meia-lua, que
tende a se fechar com o passar do tempo até tornar-se praticamente circular na Época de Caracala. A partir de
123 d.C., sob Adriano, tornou-se obrigatória a indicação das datas consulares nos selos; este costume diminuiu
progressivamente até desaparecer completamente em 164. Entre Marco Aurélio e Caracala, todas as fábricas
privadas passaram para as mãos imperiais e, a partir de então, a indústria de tijolos torna-se exclusivamente
estatal. Nos setenta ou oitenta anos posteriores à morte de Caracala, cessa o uso de selos nos tijolos, que
retornará sob Diocleciano.
Para os selos gauleses, ver Grenier (p. 78 ss.). Para as Três Gálias, Grenier informa que “possuímos indícios
pouco numerosos e muito insuficientes: uma centena de marcas, freqüentemente isoladas”, e quase todas marcas
militares dos países renanos.
Semicoluna – Meia coluna, de uma ordem engajada (ordem decorativa projetando-se, mas formando uma parte
integral, de uma parede contra a qual está) ou de um pilar composto.
Serpentino (Lapis Lacedaemonicus) – Algumas vezes chamado “pórfiro verde”, é uma pedra ígnea muito dura, verde
escura, profusamente manchada com cristais de cor verde mais clara, extraído próximo de Esparta. Tornou-se
popular em Roma sob os Flávios, na metade do século I d.C., especialmente para ser usado na opus sectile,
pavimentos e, daí em diante, usado regularmente. SERPENTINO; SERPENTINA, GREEN PORPHYRY;
SERPENTINE.
Sigma – Pórtico semicircular.
Silhar – Pedra toscamente aparelhada em forma geométrica, usada em obras de alvenaria; lajão. Também a
alvenaria realizada com esse tipo de pedra, cortadas de forma quadrada e colocadas em fiadas regulares com
junções regulares, especialmente na alvenaria em que as fiadas são escalonadas sucessivamente, com as
junções verticais coincidindo com a metade dos blocos acima e abaixo delas. ___; ASHLAR, ASHLER.
Sima (sima) – A moldura superior (originalmente a calha contínua) que remata uma cornija. Nos tempos primitivos
era feita de terracota e, posteriormente, usualmente de mármore. Freqüentemente as laterais do templo
apresentavam uma sima ao longo das laterais. Essa sima lateral era sempre provida de orifícios cuja finalidade
era dar vazão às águas pluviais; tais orifícios eram normalmente mascarados por cabeças de leões, muito embora
ocorram outras formas, inclusive cabeças de carneiros e gárgulas tubulares lisas. Não confundir com “cima”.
Sine porico – Termo vitruviano para um templo períptero em apenas três dos lados, com uma parede posterior plana
ou com pequenas alas projetando-se.
Sistilo (systylos) – Termo de classificação de um edifício, onde a proporção da relação entre o espaço intercolunar e
o diâmetro inferior da coluna é 2.
Soclo ou soco* – Base de pedestal. (a) Elemento quadrangular de apoio de uma pilastra, de uma coluna, de uma
estrutura portante etc. (b) Também lambril ou faixa decorada que se estende ao longo do pé das paredes. (c) A
parte saliente mais baixa de uma parede ou muro. Originalmente, uma parte da construção; nos tempos romanos
era comumente tratado como um rodapé puramente decorativo. ZOCCOLO.
Sófito – A superfície inferior exposta de algum elemento arquitetônico, especialmente de uma arquitrave, arco ou
cornija.
Spatium medium – Área central quadrangular de um edifício, como a basílica, mas não é uma nave; pode ser
delimitado por um períbolo, formando um deambulatório que circunda a parte central (formando espaços
concêntricos).
Specus – O canal de um aqueduto.
Sperone (lapis gabinus) – Tufo litóide cinza escuro, semelhante ao peperino, mas de textura levemente mais rústica
e contendo mais escórias, extraído das vizinhanças de Gabio (16 km a oeste de Roma, ao lado da Via
Prenestina, próximo a Osteria dell’Osa). Não podia ser entalhado, mas era tido como resistente ao fogo.
Introduzido em Roma por volta do fim do século II a.C., seu uso mais antigo era decorativo, como o piso do
specus (o canal de um aqueduto) em pontes do Aqua Marcia (144 a.C.), e parou de ser utilizado no tempo de
Nero. Com este material também foram construídos o Tabularium e as tabernas do Fórum de César e do Fórum
de Augusto.
Structura ou structura caementicia – Ver concreto.
Subscus – Ver cavilha
Supercilium – Ver lintel.
Suspensura – O suporte de pilares ou colunas no qual o piso de uma sala aquecida por um hipocausto era elevado.
Os elementos de suporte eram geralmente construídos de tijolos ou de terracota moldada.
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Taberna (taberna, -ae) – Câmara retangular ou local com balcão, geralmente um cômodo único, aberto diretamente
para a rua ou para um pátio, e usado como comércio, loja, escritório ou ateliê (freqüentemente era uma de uma
série). Geralmente possuía uma grande porta por toda a sua extensão, muitas vezes com uma janela na bandeira
da porta para iluminação e ventilação quando a porta estava fechada. Quando funcionava como loja, a parte da
frente servia como área de trabalho e exposição, e a parte posterior, como moradia e depósito. Podia haver
também um mezanino (pergula) na parte de trás, para fornecer mais espaço. Também podia ser utilizada como
moradia para as classes mais baixas. BOTTEGA; SHOP; BOUTIQUE.
Tablino (tab(u)linum) – Nas casas romanas, a sala central no final de um átrio, originalmente o dormitório principal;
posteriormente, sala de arquivo (daí o nome).
Tambor – (a) de uma coluna (scapus) – As partes que compõem o fuste. Os fustes monolíticos, em uma única peça,
exceto o bloco do capitel, são raros nas construções de grande porte, dóricas ou jônicas, entre o século VI a.C. e
o Período Romano. As juntas entre tambor e tambor eram, de ordinário, firmemente engastadas por obra
unicamente de um anel que contornava as bordas. A parte interna desse anel compreende uma superfície áspera,
seguindo-se uma ligeira reentrância circular, com uma abertura profunda no centro para acomodar blocos de
madeira, ou empólios, que continham as cavilhas de madeira, ou poloi, que interligavam os tambores. (b) de uma
cúpula – Anel cilíndrico de parede vertical que eleva a parte curva de uma cúpula acima da base circular ou
poligonal obtida através de pendentes ou algum outro artifício sobre um espaço de planta não circular; termo
normalmente não empregado com referência a edifícios como o Panteão, no qual a cúpula repousa em um anel
circular de parede vertical que se inicia ao nível do chão. ROCCHIO (de coluna) e TAMBURO (de cúpula); DRUM;
BILLOT, BLOC DE PIERRE.
Tectorum – Ver estuque.
Tegula* – Ver tijolo, telha. Telha com abas ou telha plana. Telha de escoamento.
Telha* (tegula, testa) – Assentavam-se, exceto nas fileiras inferiores, acima da cornija, em um sistema de caibros de
madeira e vigas mais leves suportadas pelas vigas principais da cobertura. Até c. 700 a.C., os telhados de duas
águas eram cobertos por palha ou telha de madeira. A partir dessa data encontramos um sistema de “telhas de
escoamento” (tegula) em terracota, cujas juntas são protegidas por “telhas de junção” (imbrex) de mesmo
material. Em algumas construções mais antigas, mas talvez não mais primitivas, tanto as telhas de escoamento
como as de junção têm forma semicircular, qual dutos de drenagem abertos, as primeiras dispostas com a
concavidade voltada para cima; o esquema usual e provavelmente o mais antigo era o de telhas de escoamento
planas com saliências laterais, via de regra interligadas ou a se sobreporem de diversas maneiras engenhosas, e,
por sobre as junta, estreitas telhas de junção, com a concavidade voltada para baixo, mas normalmente, exceto na
Sicília e na Itália, rematadas no alto como pequenos telhados de duas águas. Na cumeeira assentavam telhas de
junção especiais, freqüentemente ornadas com palmetas. As telhas em terracota eram normalmente assentadas
em argila. O século VI a.C. assistiria ao aparecimento de telhas de mármore, imitando as formas em terracota. De
início, restringiam-se por vezes às fileiras inferiores, mas, a partir do século V a.C., substituíram praticamente por
completo a terracota em todos os templos importantes, muito embora também se encontrem telhas de pedra,
particularmente na Sicília e na Itália. As telhas de mármore apóiam-se diretamente no madeirame. As telhas
próximas ao beiral recebem o nome de primores. Os tamanhos padrões das tegulae incluem o bipedalis (2 pés
romanos), o sesquipedalis (1 ½ pé romano), o pedalis (1 pé romano) e o bessalis.
Para Grenier (74 ss.), as dimensões das telhas e tijolos nas Gálias, parecem seguir, muitas vezes, padrões de
medidas locais. Mas são tão variadas as medidas encontradas que não servem de índice cronológico. Ver
também selo. ___; TILE, ROOF-TILE (imbrex), FLAT ROOF-TILE (tegulae, telha de escoamento); TUILE.
Telha de junção (imbrex)* – Telha de seção semicircular ou triangular, que cobre a junção entre as bordas de duas
fileiras de telhas de escoamento.
Telhado de duas águas – Cobertura com dois declives, de seção triangular, também conhecido como “telhado
inclinado”.
Telhado galo-romano – O telhado galo-romano, freqüentemente colocado sobre a abóbada, sem o recurso de uma
armação de madeira, consiste em telhas de dois tipos: as tegulae, grandes telhas planas com bordas recurvadas
e que são colocadas sobrepostas, isto é, com suas bordas superiores e inferiores se encavalando ligeiramente.
Para impedir que a água se infiltrasse entre as tegulae, as bordas laterais eram cobertas pelas imbrices, telhas
bojudas que se encaixavam umas nas outras. O uso de tais telhas impõe telhados pouco inclinados.
Telhas de madeira (scandulae) – Placas de madeira utilizadas como telhas. Cornélio Nepo, citado por Plínio, H.N.
XVI, 36, afirma que o uso de telhas de madeira em coberturas era regra geral em Roma até a guerra com Pirro (c.
280 a.C.).
Temenos – Pedaço reservado de um solo, especialmente um recinto sagrado, com ou sem templo.
Templum – Além da acepção comum ("templo"), templum possui dois significados técnicos: (a) no templo etrusco, a
cobertura de telhas se assentava em um sistema de caibros (canterii) e tábuas (templa); e (b) augúrio etrusco: o
antigo templum etrusco não era um edifício, mas um espaço retangular aberto, elaboradamente demarcado,
utilizado para observações celestes.
Tênia (taenia) – Filete liso projetado colocado na antitema.
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Tensor – Em arquitetura: (a) elemento de material elástico (madeira, ferro, concreto armado) empregado para
absorver os empuxos de estruturas articuladas; (b) haste, geralmente de ferro ou madeira (como nas tesouras),
disposta de parede a parede ou de pilastra a pilastra que serve como tirante para o equilíbrio dos empuxos.
Tepidário (tepidarium) – Nas termas, é o ambiente morno, entre o frigidário e o caldário.
Termas (thermae) – Em Roma, o termo restringia-se a um número limitado de estabelecimentos de grande porte,
especialmente monumentais na Idade Imperial, sendo as termas menores conhecidas como banhos (balneae).
Argan coloca como sinônimo o termo “balneário”.
Terminus ante quem – Limite cronológico que indica a anterioridade do material arqueológico datado (o limite
máximo de idade).
Terminus post quem – Limite cronológico a partir do qual são datados os determinados dados arqueológicos (o
limite mínimo de idade).
Terracota – Argila trabalhada à mão ou com formas, seca ao sol e cozida em forno para fazer objetos e estátuas. De
natureza porosa, torna-se impermeável com revestimentos vítreos específicos (terracota vítrea). Ver também em
cerâmica.
Tessela (tessera ou tessella) – Cubo ou peça de mosaico. É também sinônimo de téssera.
Téssera (tessera ou tessella) – Em latim, tessera e tessella, que têm origem grega (neutro plural do número quatro),
são sinônimos e significam “cubo” na acepção mais comum. Mas “téssera” também significa: tabuinha (de osso,
marfim ou outro material) que, na Roma antiga, servia como bilhete de voto, de entrada de teatro ou como senha;
tabuleta quadrada onde os chefes militares traçavam ordens para serem transmitidas a seus subordinados pelo
tesserário; e dado de jogo.
Testa – Ver telha.
Testudíneo (cavum aedium testudinatum, testudo) – Tipo de átrio das casas romanas, segundo Vitrúvio. O átrio
testudíneo era desprovido de colunas internas e todo coberto.
Tetrastilo (tetrastylos) – (a) Referindo-se a um templo, o que possui quatro colunas em uma linha. (b) Referindo-se a
um átrio, com quatro colunas internas dispostas em um quadrado.
Tolos (tholus) – Pavilhão circular, freqüentemente na forma de um monóptero.
Tijolo (later) – Quando o termo later é empregado isoladamente, via de regra designa um tijolo seco ao sol (later
crudus); um tijolo cozido é later coctus ou testaceus, testa. Os tijolos cozidos ou lajotas de cerâmica eram
utilizados pelos romanos principalmente para revestir as paredes de concreto, a partir do século I d.C. em diante,
e normalmente são chamados tegulae. São geralmente tijolos na forma de triângulos isósceles, ou quase, com o
lado maior voltado para fora. O uso dos tijolos cozidos para o revestimento de paredes, afora os pontos aparentes,
dificilmente terá início antes do período augustano, quando começa a rivalizar com a pedra, ganhando crescente
popularidade durante o Império. A partir de Augusto, é associado à opus reticulatum, impondo-se somente a
partir do início do século II.
Segundo Grenier, se os tijolos e lajotas de cerâmica são abundantemente utilizados na Itália, na Gália, apesar de
não serem desconhecidos, só são utilizados maciçamente a partir de Constantino. No Midi, porém, são
encontrados desde o século I.
No anfiteatro de Fréjus, as impostas e os arcos são de cerâmica, muitas com a marca Castor, provavelmente um
fabricante local. Em Arles, os tijolos são raros nas construções antigas, e devem ter sido importados de Roma ou
da região de Viena. Também em Nîmes e em Aix-en-Provence, vários tijolos possuem marcas romanas, as mais
antigas da época de Adriano. É nesse momento que a fabricação de tijolos deve ter se desenvolvido na Gália, ao
lado da de telhas. E, diferente do que acontecia na Itália, onde eram de propriedade imperial, as olarias gaulesas
parecem ter permanecido empresas privadas, exceto, é claro, as das legiões do Reno.
A introdução de fiadas de tijolos no petit appareil iniciou-se no período de Adriano (p. 71 ss.) Ver opus mixtum, e
também plinto e selo. ___; BRICK; BRIQUE.
Tijolo travado – Colocado com a parte mais estreita ou curta para fora. ____; HEADER.
Tímpano (tympanum) – Parede vertical triangular do fundo que vedava o frontão sob as cornijas inclinadas do
telhado e a cornija horizontal do entablamento. Na ordem dórica, o frontão normalmente continha algum
trabalho em escultura, o que, no entanto, era raro na jônica.
Toro* (torus) – Grande moldura de seção circular convexa, com caneluras horizontais, que orna a base das colunas.
TORO; TORUS (cushing-like convex moulding).
Toscano (tuscanicus) – Denominação latina de “etrusco”. Ver ordem dórica.
Trabes compactiles – Ver arquitrave.
Travertino (Lapis Tiburtinus) – Um pesado calcário sedimentar (de formação secundária), encontrado em profundos
leitos na planície entre Roma e Tivoli. É mais rústico ou fino, dependendo das condições locais. O melhor é o
formado ao redor das abundantes fontes sulfurosas próximas a Tivoli, onde a água mantém uma temperatura
constante por todo o ano. Mais durável do que qualquer pedra vulcânica, é de cor branca com ocasionais
pequenos veios tingidos de dourado por causa de depósitos de ferro. É a melhor pedra encontrada próxima a
Roma, por causa de sua resistência e textura, é um excelente substituto para o mármore branco na arquitetura
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pública e largamente empregado em pavimentos, degraus, soleiras, cunhas etc. Apareceu em Roma no início de
século II a.C., e foi usada muito seletivamente na arquitetura até por volta do fim do século II. Seu primeiro uso
extensivo parece ter sido no Templo de Cástor e Pólux, por Metelo (117 a.C.). Esta pedra foi utilizada em grande
parte dos edifícios romanos do final da República e do Império (como as fachadas do Teatro Marcelo e do
Coliseu). TRAVERTINO; TRAVERTINO; TRAVERTIN.
Triângulo de descarga – Espaço triangular (vazado ou preenchido com uma placa leve) localizado acima dos lintéis
na arquitetura micênica, para aliviar a carga. Os lados dos triângulos eram formados pela convergência misulada
dos blocos da parede.
Tribuna – Plataforma elevada para uso oficial formal. Na basílica romana imperial, lugar reservado ao tribunal.
Tribunal – O mesmo que Tribuna.
Triclínio (triclinium) – Originalmente, sala de jantar, assim chamada pela organização convencional de três leitos
inclinados, os klinai, colocados em três lados de um quadrado. Posteriormente, usado em Roma para designar a
sala principal, ou salas principais, de recepção de uma casa.
Tríglifo (triglyphus) – Nas arquitraves, os tríglifos são blocos delgados, maiores na altura que na largura, divididos
em três listras verticais lisas por dois entalhes completos e dois meios entalhes; os entalhes não atingem o cimo
do tríglifo, que é ornado com um filete liso saliente. Separam as métopas de um friso dórico. Ver friso.
Trilítico – Estrutura arquitetônica clássica (de templos, pórticos etc.), que incluía as colunas com suas bases, os
fustes e o capitel, formando com a arquitrave a estrutura clássica da organização trilítica ("três pedras"); pode
também sustentar um arco.
Tríptero (tripteros) – Com um pteroma ou colunata externa triplos.
Tristilo (tristylos) – Com três colunas em uma linha, como em alguns pórticos.
Trompas – Pequenos arcos colocados diagonalmente aos ângulos internos de uma estrutura retangular a fim de
converter o retângulo em um octógono. Isto serve para formar uma estrutura que sirva de suporte para a
circunferência de uma cúpula.
Tufo – Designação genérica de pedras calcárias muito porosas, oriundas da poeira vulcânica solidificada de erupções
piroclásticas. Suas muitas variedades diferem em termos de qualidade (resistência e dureza variável), e suas
cores cobrem quase todo o espectro, menos creme e branco. Tufos litóides são freqüentemente tratados como
completamente diferentes dos granulados, tal como o cappellaccio. Os tufos dos arredores de Roma foram
produzidos pelas erupções dos Montes Albanos e da cratera do Lago de Bracciano (tufos sabatinos). Principal
pedra usada na construção romana, no Lácio e na Campânia, suas diferentes variedades podem ser relacionadas,
em razão da preferência de uso, a períodos particulares. Entre eles, há o capellaccio, o peperino e as pedras de
Monteverde, Grotta Rosa, Grotta Oscura e Gabi. Somente o mármore, o travertino e o peperino eram
regularmente deixados em seu estado natural no acabamento dos edifícios. O tufo, quando utilizado
externamente, era sempre coberto com um reboco branco para protegê-lo das intempéries. TUFO; TUFA; TUF.
Tufo de Ânio (Anieno) (Lapis Ruber) – Tufo litóide de qualidade regular e média densidade, de cor de tijolo, extraído
principalmente da vizinhança da confluência dos rios Tibre e Ânio (8 km a oeste de Roma), na pedreira de Tar
Cervasa. É encontrado, porém, em estratos profundos em toda Roma e suas vizinhanças. Começou a ser usado
regularmente na arquitetura após a II Guerra Púnica (após a metade do século II a.C.) e é o tufo característico dos
séculos I a.C. e I d.C., o preferido no Final da República e durante o início do Império. Com ele foi construído o
Templo de Marte Ultor. TUFO DELL’ANIENE; ANIO TUFA; TUF DE L’ANIENE.
Tufo de Fidene – Tufo pobre caracterizado por sua brilhante cor amarela e facilmente reconhecível pelas suas
escórias negras, extraído das proximidades de Fidene, 16 km Tibre acima, na margem esquerda, em Castel
Giubileo, onde o rio Cremera encontra o Tibre. Pouco usado em Roma por causa de sua qualidade, os blocos
encontrados parece terem sido trazidos de Fidene após seu saque em 426 a.C. Utilizado entre o século V a.C. e o
final do II a.C., quando deu lugar ao Monteverde e ao Peperino. TUFO DI FIDENE; FIDENAE TUFA; TUF DE
FIDENE.
Tufo de Grotta Oscura – Um tufo semi-litóide muito poroso, de granulação fina, cor cinza-amarelada, extraído 18 km
Tibre acima, na margem direita, em vários locais próximos a Prima Porta, nas vizinhanças de Veio. Seu uso em
Roma seguiu-se ao saque de Veio no início do século IV a.C. (396 a.C.), uma vez que as pedreiras encontravamse no território dessa cidade, embora haja exemplos de uso mais antigo, como a estela com a inscrição do Niger
Lapis e templos arcaicos de Sant' Omobono. Continuou a ser a pedra de construção favorita por mais de um
século, talvez porque fosse de extração fácil e podia ser levada para Roma em barcaças. A extração declinou no
final do século II a.C., quando apareceram melhores alternativas (Monteverde, Ânio e Peperino). Os blocos
dessa qualidade de tufo são os únicos em Roma que possuem marcas de pedreiras. As dimensões dos blocos
são quase o dobro dos de Cappellaccio (altura de 2 pés, ou 0.59 m). É também o material utilizado para a
construção da Basílica Emília. TUFO DI GROTTA OSCURA; GROTTA OSCURA TUFA; TUF DE GROTTA
OSCURA.
Tufo de Monteverde – Tufo litóide extraído do lado sul da Colina Janícula, na margem direita do Tibre, 10 km rio
abaixo, em Mogliana. Possui cor marrom-acinzentada clara, com manchas brancas e inclusões mais escuras
(vermelho e preto). De granulação média, usado desde a metade do século IV a.C. e freqüentemente encontrado
em conjunção com o de Grotta Oscura. Mas porque precisa ser transportado rio acima das pedreiras, era mais
parcamente utilizado e especialmente apenas para revestimentos. O seu uso regular começou durante o século II
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a.C., sendo mais popular entre 125 e 75 a.C., deixando de ser utilizado por volta da metade do século I a.C.,
sendo substituído pelo tufo de Ânio. TUFO DI MONTEVERDE; MONTEVERDE TUFA; TUF DE MONTEVERDE.
Velum, Velarum – O toldo estendido sobre o fórum, teatro ou anfiteatro para proteger o público do sol.
Verde Antigo – Mármore de matriz verde escura, com inclusões de cinza escuro, branco, preto e verde escuro,
proveniente das proximidades de Larissa, na Tessália. Especialmente exportado para Roma em quantidade a
partir do início do século II d.C. VERDE-ANTICO; THESSALIAN GREEN; VERT ANTIQUE.
Vestíbulo (uestibulum) – Vestíbulo, principalmente a entrada da rua para as fauces de uma casa. Ver fauce.
Via (via) – Uma larga estrada pública, particularmente uma que liga duas cidades, as que saem de Roma sendo
inicialmente chamadas pelo nome da primeira cidade importante no seu curso; posteriormente, passam a receber
o nome do seu construtor. Na Roma Republicana, somente duas ruas possuem esta designação: a Sacra Via, que
ia do Sacellum de Strenia, nas Carinas, até o topo da arx; e a Nova Via, da Porta Mugônia, na base do Clivus
Palatinus, até o Velabro, ambas inusualmente longas e com traçados sinuosos.
Vicus (vicus,-i) – (a) Uma rua de largura comum, com um curso relativamente plano. (b) Uma cercania (regio)
nomeada a partir do mais importante vicus dentro dos seus limites: são as regiões – vici – em que Augusto dividiu
Roma. (c) Cidade pequena [bourg, em francês], uma das chamadas "aglomerações secundárias" da Gália
romana, definida por Bedon (2001) como capital [chef-lieu] de um pagus, aldeia.
Viga mestra – Viga ao longo da cumeeira do telhado. ___; RIDGE POLE.
Voluta* (uoluta) – Ornato em espiral usado no arremate de capitéis jônicos, coríntios ou compósitos.
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1. Estruturas murais romanas: 1. Cantaria; 2. Irregular; 3. Quase reticulado;
4. Reticulado; 5. Padrão misto; 6. Listrada. In Coarelli 2003: 448.
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2.

Elementos dos arcos. In Albernaz & Lima 2003: 45.

3. Arcos e Arquitraves. 1. Arquitrave. 2. Lintel franchado (a); lintel (b). 3. Arco circular ou
pleno (a); arco rebaixado (b e c); arco alongado ou alteado (d); arco elíptico (e); arco
elevado (f); arco ultrapassado (g). 4. Arco em modilhões ou de cargas empilhadas. 5.
Platibanda aparelhada ou falsa arquitrave em cavilha (a), em cruzeta (b). 6. Arco de
descarga: arco (a); lintel (b). In: Wenzler 2002: 5.

319

4. Telhas. a) Tegula ou telha plana; b) imbrex ou telha de junção.
In Wenzler 2002: 7.

5. Abóbadas. a) cilíndrica ou de berço; b) de arestas; c) de penetração; d)
esférica; e) de concha; f) de arco de claustro ou de ângulo. In: Wenzler 2002: 6.
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6. Alvenaria galo-romana. a) aparelho cúbico; b) telha; c) alongada; d)
reticulada; e) espinha de peixe; f) concreto; g) boutisse; h) carreau; i) perpianho.
In: Wenzler 2002: 9.

7. Ordens arquitetônicas clássicas. Capitéis a) dórico; b) jônico; c) coríntio;
d) toscano; e) compósito. In: Wenzler 2002: 10.

321

8. Bases das três ordens encontradas na Gália. 1. base toscana; 2. base
jônica; 3. Base coríntia. In: Grenier 1958: 43.

9. A fachada de um templo coríntio. Gros 2002: 495, a partir de J.-P. Adam.
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Povos da Gália Comata
Aedui (Haedui), -orum – éduos. Oppidum de Bibracte, 200 ha., totalmente cercado por muralha do tipo
murus gallicus, e elevado com uma ocupação relativamente densa. Possui divisão interna funcional:
os santuários se localizavam nas partes mais altas, as residências aristocráticas na parte
intermediária, no platô, e os artesãos, agrupados por atividade, estavam estabelecidos próximos ao
portão principal e em um pequeno vale adjacente. Um eixo principal servia como espinha dorsal, e
havia pelo menos dois entroncamentos nessa via no setor periférico, e várias ruas saiam da sua
parte central, às vezes perpendicularmente entre si por uma parte de seu comprimento Em Bibracte,
a “praça” aparentemente era um simples alargamento da rua principal. As casas mais modestas
localizam-se ao longo da sua artéria principal, no seu trecho mais periférico, enquanto as residências
das camadas superiores da população foram identificadas em posição mais central. Estas, de
dimensões maiores, no início dos anos 30 a.C., também apresentavam uma arquitetura leve sobre
postes e vigas, mas longe de serem agrupadas e alinhadas, erguiam-se sobre lotes de dimensões e
formas variadas, completamente autônomas entre si: de certo modo, dão a impressão de que foram
transportadas para o oppidum as tradições arquitetônicas de origem rural. Também foram
descobertas fontes.
Allobroges, -um – alóbroges. Oppidum de Genava, Genebra, na Narbonense ou na Germânia
Superior, e que não possuía fortificação. Um pequeno povoado dos alóbroges, na entrada de um
Vale Alpino, tornou-se um vicus galo-romano da cidade de Vienne em idade augustana, Vicus
Genava ou Genua.
Outro vicus dos alóbroges era Boutae, Annecy-le-Vieux, que surgiu quando foi construída a estrada
que levava a Genebra e, depois, sob Cláudio, a Aix-en-Provence. A capital dos alóbroges, localizada
no entroncamento viário e fluvial do percurso entre o Ródano e o Loire, sob César, era uma colônia
latina, a Colonia Iulia Augusta Florentia Vienna, a atual Vienne. Calígula dá-lhe o título de colônia
romana.
Outra colônia de veteranos cavaleiros alóbroges era Noviodunum, Nyon.
Ambiani, -orum – ambianos, povo da Gália Belga. Sob os romanos, habitaram a cidade de Amiens.
Arverni, -orum – arvernos. Gália Céltica, povo que habitava a região montanhosa da atual Auvergne.
Aquitani, -orum – aquitânios.
Belgae, -arum – belgas.
Bibroci, -orum – bíbrocos, do sul da Bretanha
Bituriges, -um – bitúriges. Povo da Gália Aquitânia, na fronteira com a Lionesa, habitantes da região
compreendida entre o Loire e o Garonne, com o oppidum de Avaricum Biturigum, Bourges, 100 ha.,
cercado parcialmente por rio, com muralha tipo murus gallicus. Possuía pelo menos uma praça que,
seguramente, tinha uma função de pólo de concentração para a população (menção de César de um
fórum em Avaricum).
Bituriges Cubi – bitúriges cubos. Outra designação para os bitúriges.
Bituriges Vivisci – bitúriges ubiscos. Na Aquitânia, à beira do Oceano, nas proximidades da atual
Bordéus.
Boil ou Boi, -orum – bóios. Gália Lugdunense e Gália Transpadana.
Cadurci, -orum – cadurcos. Gália Céltica e, posteriormente, Aquitânia. Do oppidum de Murcens-Cras,
80 ha., foram encontrados, até agora, apenas pequenas unidades de ocupação, dispersas pelo sítio.
Possuía caminhos em estrela e habitações retangulares, de argamassa de barro e palha com
armação de traves verticais sobre uma base (subestrutura) de pedra.
Carnutes, -um ou -i, -orum – carnutes. Oppidum de Autricum, Chartres, nas margens do Eure, mais
de 170 ha., tinha a forma de um arco de círculo, com o rio fazendo o papel de corda, o fosso media
10 m larg. x 4 m. prof.
Cavari – cavaros. O oppidum celta ocupava o mesmo esporão rochoso que controlava o vale do
Ródano da futura Colonia Iulia Aven(n)io, atualmente Avignon, na Gália Narbonense.
Celtae, -arum – celtas.
Cenomani, -orum – cenomanos. Gália Céltica e Cisalpina.
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Convenae, -arum – o substantivo significa "estrangeiros vindos com outros, aventureiros, fugitivos".
Habitantes de Lugdunum, na Aquitânia.
Cugerni, -orum – cugernos, povo da Germânia, perto do curso inferior do Reno.
Helvecii, -iorum – helvécios, habitantes da Helvécia, atual Suíça, oppidum de Mont Vully, com muralha
com fosso medindo 5-13 m. larg. x 2-3 m. prof. Também vicus Lousonnae, porto às margens do lago
de Léman.
Helvii(i), -orum – hélvios, povo da Gália Romana, depois Narbonense, cuja capital era Alba Helvorum,
Alba Augusta Helviorum ou apenas Alba, atual Aps.
Insubres, -um – ínsubres. Gália Transpadana.
Lemovices, -um – lemovices, povo da Aquitânia, oppidum de Villejoubert, em Saint-Denis-des-Murs,
com muralha tipo murus gallicus, 300 ha. Um eixo principal servia como espinha dorsal.
Lemovii, -orum – lemóvios, povo da Germânia.
Leuci, -orum – leucos, Gália Céltica.
Ligures, -um – lígures, habitantes da ligúria, na Gália Narbonense. Originalmente um emporium
fundado pelos massiliotas no local de um antigo sítio celto-lígure, tornou-se a Colonia Iulia Paterna
Arelete Sextanorum, a moderna Arles. Fica em um importante cruzamento entre vias fluviais (do
Ródano, antes do delta) e terrestres. Sob César, tornou-se colônia de direito romano.
Lingones, -um – língones. Gália Céltica, depois Belga; e da Gália Cispadana.
Mandubii, -orum – mandúbios. Povo da Gália Celta, depois Lugdunense. Oppidum de Alésia, 97 ha.,
há indícios de uma aglomeração estruturada, os quarteirões correspondem a atividades precisas:
religiosa, econômica, residencial; talvez com uma hierarquização interna das áreas. Possui um
santuário no centro. Os quarteirões se organizavam em torno de um espaço livre. O oppidum
também era cruzado por uma ou duas estradas vindas do exterior. Sob os romanos, tornou-se vicus.
Meldi, -orum – meldos. Gália.
Menapii, -orum – menápios, na costa belga.
Morini – mórinos, na costa belga, oppidum aberto de Taruana.
Nervii, -orum – nérvios, da Gália Bélgica. Bavay (Bagacum Nerviorum) tornou-se a capital da civitas
sob augusto.
Nitiobriges, -um – nitiobrigos, na Aquitânia, próximo ao Garonne. Oppidum de Ermitage, próximo a
Agen, com muralha de terra apenas no acesso desprotegido Possui retificação dos níveis, a parte
central arranjada em terraços. Em torno desses quarteirões centrais, o subúrbio abrigava as
atividades artesanais. Possui um fanum no seu interior. Vicus galo-romano de Eysses, Excisi.
Nitiobroges, -um - nitiobroges, na Aquitânia. O mesmo que nitiobrigos?
Parisii, -orum – parísios. Gália Céltica, oppidum de Lutetia Parisiorum, ilhado.
Pictones, -um – pictones, Aquitânia.
Petrucorii – petrucórios (?), povo da Aquitânia.
Rauraci, -orum – ráuracos, vizinhos dos helvécios. Colônia de Augst (Augusta Raurica)
Remi (Rhemi), -orum – remos. Oppidum de Durocortorum Remorum, Reims, Gália Belga, atualmente
Marne, França. Possui fosso de 35 m. de larg. X 8-9 m. prof.
Saluvii (Salluvii) – salúvios. Oppidum celta de Entremont, na Gália Narbonense (destruído pelos
romanos em 125 a.C., substituído pela Colonia Iulia Augusta Aquae Sextae, a atual Aix-enProvence). Outra povoação era Glanum, Saint-Rémy-de-Provence, a capital dos salúvios. Fica em
uma posição geográfica importante, na entrada do caminho que atravessa de sul a norte a cadeia
dos Alpes, por onde passava a via Domitia. Tornou-se oppidum latinum.
Santoni, -orum ou Santones, -um – santões ou sântones, Aquitânia.
Seduni, -orum – sedunos, habitantes de Seduno, na Germânia Superior.
Sedusii, -orum – sedúcios, povo da Germânia.
Segusiavi, -orum – segusiavos. Gália Lugdunense.
Senones, -um – sênones. Gália Lugdunense; Gália Cisalpina.
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Sequani, -orum – séquanos, da região banhada pelo Sena. Vesontio, Besançon, oppidum cercado
parcialmente por rio. No interior, há um grupo de dez casas construídas segundo uma orientação
dominante.
Sordones, - Povo da Gália Narbonense, a Colonia Iulia Ruscino, Château-Rousillon, antigo oppidum
celtibérico dos sordones, era uma etapa importante da via Domitia, que levava à Espanha.
Suebi ou Suevi, -orum – suevos, povo da Germânia Superior, vicus celta além-Reno.
Suessiones, -um – suessiões. Gália Belga, oppidum de Villeneuve-Saint-Germain, próxima a
Soissons, possui muralha apenas no acesso desprotegido e apresenta quatro setores de tamanhos
diferentes, determinados pelo cruzamento de dois longos fossos quase retilíneos. Possuía várias
artérias de traçados regulares e paralelas em um quarteirão de habitação no setor sudeste.
Taurini, -orum – taurinos. Alpes Cotianos, norte da Itália.
Treveri, -orum ou Treviri, -orum – tréveros ou tréviros. Bélgica, oppidum de Titelberg, que era
cruzado por uma ou duas estradas vindas do exterior.
Tungri, -orum – tungros. Atuatuca (Tongres), na Bélgica, mas já galo-romana.
Turones, -um ou Turoni, -orum – turões ou túrones. Oppidum de Amboise, às margens do Loire, com
muralha apenas no acesso desprotegido.
Vellavii, -orum – velávios, povo da confederação dos Arvernos.
Veneti, -orum – vênetos, povo do norte da Itália; habitantes da Venécia (Venetia), região ao nordeste
da Gália Cisalpina, tornada mais tarde província romana.
Veneti, -orum – venécios, habitantes da Venécia gaulesa, tornada província da Gália Lugdunense,
cuja capital era Darioritum, civitas Venetum, atual Vannes, França.
Veragri, -orum – véragros, povo da Helvécia, cidade de Octodurus.
Volcae, -arum – volcas ou volcos, povo da Gália Narbonense. O antigo oppidum dos volcos tornou-se
a Colonia Iulia Paterna Claudia Narbo Martius Decimanorum, a atual Narbonne. Era um importante
porto fluvial e marítimo comercial nas estradas que ligavam a Espanha e a Aquitânia. Foi fundada
em 118 a.C. e era a mais antiga colônia romana fora da Itália.
Volcae Arecomici, -orum – volcos arecômicos. A Colonia Augusta Nemausus, Nîmes, era o oppidum
capital dos volcos arecômicos, santuário do deus Nemausus, ligado ao culto das águas.
Vocontii, -orum – vocôncios, na Gália Narbonense. O oppidum proto-histórico, sob o domínio de
Roma, torna-se civitas foederata libera et immunis, com direito latino (nunca foi colônia), com o nome
de Vasio Vocontiorum, atualmente Vaison-la-Romaine. Havia dois núcleos urbanos, um político,
Vaison, e outro religioso, Lucus Augusti.
Vulgientes, -ium – vulgientes, povo da Gália Narbonense, perto do Ródano.
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PRANCHA III

Quadros cronológicos das basílicas gaulesas e germânicas
Séc. I a.C.
Aix-en-Provence
Aps/Alba Helviorum
Apt/Apta Vulgentium
Arles
Avignon
Saint-Rémy-en-Provence/
Glanum
Narbonne
Nîmes
Château-Rousillon/Ruscino
Vaison-la-Romaine
Annecy-le-Vieux/vicus Boutae
Vienne

Séc. I d.C.
GALLIA NARBONENSIS
1ª hipótese:
idade augustana

Séc. II d.C.

Séc. III d.C.

Metade séc. II d.C.
2ª hipótese: fim séc. I início séc. II d.C.
Séc. II d.C. (?)

Entre idade augustana e tiberiana
Idade augustana
Último quarto do
Entre idade augustana
séc. I a.C.
e tiberiana
Fim séc. I a.C. - início I d.C.
1ª metade séc. I d C. (?)
Entre 20 a.C. e 5 d.C.
Fim séc. I d.C. - início II d.C.
Segunda metade séc. II d.C.
1ª fase: início séc. I d.C
2ª fase: início sob Tibério
e conclusão sob
Domiciano

Séc. I a.C.
Eysses/Excisum
St-Bertrand/Lugdunum
Périgueux/Vesunna
Limoges/Augustoritum*
Poitiers/Limonum Pictonum*
Séc. I a.C.
Vannes/Darioritum
Feurs/Forum Segusiavorum
Paris/Lutetia
Verdes
Sens/Agedincum
Lyon/Lugdunum*
Jublains/Noviodunum*
Séc. I a.C.
Alésia
Bavay/Bagacum Nerviorum
Trier/Col. Augusta Treverorum
Amiens/Samarobriva

Séc. I d.C.
GALLIA AQUITANIA
1ª fase: id. tiberiana
2ª fase: idade flávia
1ª fase: id. augustana
1ª fase: metade
séc. I d.C.
Idade augustana
Séc. I d.C.

Séc. II d.C.
3ª fase: primeira
metade séc. II d.C.
2ª fase: id. antonina
2ª fase: metade
Séc. II d.C.

Séc. I d. C.
Séc. II d.C.
GALLIA LUGDUNENSIS
Metade séc. I d C.
1ª metade séc. I d C.
Segunda metade
Restaurações do
séc. I d.C.
séc. II d.C.
Séc. I d.C. (?)
Séc. I d.C.
Séc. I d.C. (?)
Séc. II d.C. (?)
Do século I d.C. ao século III d.C.
Séc. I d.C.
GALLIA BELGICA
1ª fase: séc. I d.C.

1ª fase: segunda
metade séc. I d.C.
Entre idade flávia
e início séc. II d.C.

Séc. III d.C.

Séc. III d.C.

Séc. II d.C.

Séc. III d.C.

2ª fase: séc. II d.C.
1ª fase: primeira metade do séc. II d.C.
2ª fase: séc. II d.C.

2ª e 3ª fases:
Séc. III d.C.

Reims/Durocortorum

(?)

188

Séc. I a.C.

Augst/Augusta Raurica
Avanches/Aventicum

Nyon/C.I.E.Noviodunum
Ladenburg/Lopodunum
Martigny/Octodurus
Lausanne/vicus Lousonnae
Windisch/vicus Vindonissa
Besançon/Vesontio

Séc. I d.C.
GERMANIA SUPERIOR
1ª fase: metade do
séc. I d.C.
Entre idades tiberiana
e cláudia
Restauros vespasianos
1ª fase: id. augustana
2ª fase: id. neronina

Séc. III d.C.

2ª fase: idade
antonina

Da idade antonina a 1ª metade séc. III d.C.
1ª fase: idade cláudia
2ª fase: id. vespasiana
1ª met. séc. I d.C. (?)
(?)
Séc. I a.C.

Xanten/Colonia Ulpia Traiana

Séc. II d.C.

(?)
Séc. I d. C.
GERMANIA INFERIOR
Início séc. I d.C.

Séc. II d.C. (?)
(?)

(?)

Séc. II d.C.

Séc. III d.C.

Reformulação:
2ª metade séc. II d.C.

Quadros elaborados por Cavalieri 2002: 374-6, com alterações.
* O asterisco indicas os sítios em que a basílica não foi encontrada, mas existe hipoteticamente.
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