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RESUMO
s edificios de espetaculos ocuparam uma parte privilegiada na organizacao do espaco urbano de Roma. Os diferentes tipos de espetaculos requeriam construcoes
especializadas: estadios, circos e anfiteatros. Domiciano construiu o Estadio para o
Agon Capitolinus,hoje Praca Navona; o Circo Maximo, o anfiteatro Flavio e o Stattz'um
Domitiani tornaram-se simbolos do poderio romano e local de integracao dos grupos
sociais do Imperio.
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O

dos aspectos mais caracteristicos do mundo romano e constituido pelos espetacu10s. A imagem mais difundida, que ocorre na mente da maioria das pessoas, e a da
multidao ruidosa assistindo a combates, corridas, os gladiadores na arena saudando o
imperador, os cristaos atirados as feras. Muito menos divulgada e a informacao de que em Roma os ludz',e em geral todas as formas de espetaculos, constituiram sempre uma forma de expressao dos direitos do cidadao, no sentido que era admitido o direito inerente do cidadao romano, domiciliado na cidade de Roma, de receber sua legitima parte nos lucros e ganhos obtidos por intermedio da conquista, como resultado de uma guerra bem sucedida. A distribuicao de lotes de terra pertencentes ao Estado, a venda de trigo a preco subsidiado e mais tarde
a concessao de cereais inteiramente gratuitos, a organizacao de espetaculos, sao todos aspectos diferentes de uma mesma logica. Fazia parte integrante da mentalidade da massa popular
(e tambem da aristocracia dirigente), numa sociedade tradicionalista como era a romana, a
ideia de que um lider politico tinha obrigacao de proporcionar espetaculos os mais grandiosos ao povo de Roma. O mesmo ocorria, mantendo-se as devidas proporcoes, nas demais
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cidades do mundo romano, com a nobreza local fazendo as vezes de patrocinadores.
Desde o periodo da Republica, oferecer um espetaculo digno dos cidadaos da cidade
que estava se tornando cada vez mais poderosa no Mediterraneo simbolizava o prestigio do
Estado e tambem do magistrado encarregado de sua organizacao. Todos sabiam que a carreira politica de um homem publico dependia, entre outras coisas, da quantidade e da qualidade
dos espetaculos por ele oferecidos a cidade.
Na epoca imperial, o ato de proporcionar espetaculos para a populacao da cidade de
Roma adquiriu um significado ainda mais profundo gracas ao novo tipo de Estado, com a
crescente personalizacao do poder e a sua centralizacao na figura do imperador. Funcionaram como um ritual destinado a criar a unanimidade em torno da ideia de Roma; era uma forma do principe ligar a si todas as camadas sociais da cidade, sem distincao. Os espetaculos
funcionavam como forma de integrar os elementos dispares (sociais, etnicos, politicos) que
compunham a sociedade imperial. O patrocinio dos espetaculos passa a ser exclusivo do imperador ou do magistrado incumbido da organizacao do evento. O circo/anfiteatro/estadio reproduz o universo social: ali estao presentes todos os grupos: senadores, cavaleiros, cidadaos
comuns, homens livres, libertos, escravos.
Os jogos geralmente foram considerados como uma forma de controle politico da elite
dirigente sobre a plebe despolitizada. Hoje, no entanto, ha uma interpretacao mais matizada
sobre o significado destes espetaculos no contexto politico de Roma (Cf. Cameron, 1976): O
novo aparelho estatal criado na epoca imperial, ao qual Augusto deu os contornos que permaneceriam ao longo de todo o Alto Imperio, chegando mesmo ao periodo mais tardio, nos seculos IV e V, implicou no enfraquecimento e posterior desativacao das assembleias populares;
o espaco publico dos espetaculostornou-se nao apenas o local de conciliacao, mas tambem o
de oposicao politica. A presenca de autoridades politicas nos espetaculos constituia um teste
de popularidade, podendo ser ocasiao de ruidosas manifestacoes de desagrado. Podemos
imaginar as implicacoes politicas do ato de comparecimento do imperador ou do prefeito urbano na tribuna de honra de um anfiteatro. Mesmo a descida a arena de alguns imperadores,
como Comodo, que chegaram a participar pessoalmente, nao deixava de ter reflexos politicos,
provocando desta vez a desaprovacao senatorial.
A parte reservada aos rituais ludicos foi extremamente privilegiada na organizacao do
espaco urbano de Roma. Esta cidade conserva ate a atuahdade um aspecto monumental. Centro do poder por longos seculos, ela foi pensada para provocar a admiracao; na Antigiiidade,
transformada na capital do Imperio que abrangia o ecumeno em torno do Mediterraneo, ela
devia refletir na sua arquitetura a grandiosidade. Mais tarde, os Papas procuraram associar a
sua pessoa o prestigio dos antigos imperadores e, a seu modo, prosseguiram a atividade ediiicia. Resta lembrar as reformas que sofreu no seculo passado ao se tornar capital apos a unificacao italiana, isto para nao mencionar a epoca fascista com a abertura de avenidas como a
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Via dei Fori Imperiali, com o evidente objetivo de proporcionar uma visao privilegiada do
Colosseum e relembrar o passado de grandeza romano, tao a gosto do regime.
Assim, ao lado de outros edificios publicos nela conservados, como os foruns, as termas e os templos, destacam-se em Roma os espacos destinados aos espetaculos. Sao autenticas criacoes da arquitetura romana, com inovacoes para adequa-las ao gosto local e com solucoes tecnicas e decorativas proprias. O espaco era organizado em funcao dos diferentes generos de espetaculos: anfiteatros, circos, estadios nao sao sinonimos; indicam monumentos
analogos com destinacoes especificas (Daremberg & Saglio, S.V.Circus, p. 1187). Invariavel e
o aspecto monumental e fastoso, testemunho do imperialismo e representacao concreta do
poder romano.
Trataremos inicialmente de modalidades de espetaculos que nao eram originais da
area itaiica, mas que foram importados do mundo grego. Os romanos denominavam de certamina graeca as competicoes atleticas, devido a sua origem. Eram relativamente recentes
no mundo romano, pois foram introduzidas apenas em 186 a.C. por Marco Fulvio Nobilior. Os
jogos duraram dez dias, tendo sido votados durante a guerra da Etolia. "Foi tambem a primeira vez que os romanos assistiram aos combates de atletas e a caca de leoes e panteras" (Livio,
XXXM, 22,2). Nao ha informacoes sobre a sua acolhida pelo povo romano, mas nao deve ter
sido entusiastica, pois somente apos cem anos encontraremos outro espetaculo de atletismo:
em 80 a.C. Sila, para comemorar sua vitoria sobre Mitridates, fez celebrar em Roma jogos
com a participacao de tantos atletas gregos que, como informa Apiano (Bel. civ. I, 99), no
mesmo ano em Olimpia so foi possivel disputar a prova de corrida de um estadio (Mancioli,
1987, p. 72). Data portanto da Republica a iniciativa de introduzir concursos de atletismo por
iniciativa de aristocratas romanos de costumes helenizados, embora o gosto popular tendesse
mais para os espetaculos tradicionais.
Cesar fez construir um estadio em madeira, em 46 a.C., para abrigar competicoes que
duraram tres dias. Com o advento do principado, assistimos a instituicao de jogos atleticos sob
o patrocinio dos imperadores. Eles constituiam um modo de difusao eficaz de formas diversas
de cultura incorporadas pela expansao romana, sendo uma maneira de adesao ao imperio
por parte de populacoes dotadas de forte tradicao cultural. Augusto explorou as possibilidades de sincretismo oferecidas pelos jogos. Segundo Suetonio, Augusto criou certaminagraeca para comemorar a sua vitoria em Acio sobre Marco Antonio e Cleopatra em 31 a.C. Eram
celebrados em Nicopolis, no Egito, com a denominacao dedctia, a cada quatro anos. O Senado, por sua vez, procedeu a organizacao, em honra de Augusto, de jogos denominados Sebasta em Napoles, cidade ligada ao mundo grego, em 2 d.C., com intervalos tambem de quatro
anos.
Os jogos foram portanto uma peca fundamental na politica da construcao da Pax Romana, atuando decisivamente na elaboracao de um novo culto centrado no Principe. Houve
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tambem um progresso na helenizacao devido a introducao de formas gregas de competicao:
corrida, luta, pugilato, pancracio, pentlato (salto a distancia, dardo, disco, corrida de um estadio, luta). Suetonio afirma que Augusto ultrapassou seus predecessores, os nobres dos tempos da Republica, pela assiduidade, variedade e magnificencia dos jogos (Suet. 44,3; 45,2;
98,5). O proprio Augusto nas Resgestae (22-23) registrou entre suas realizacoes os munera
por ele oferecidos ao povo.
Nero, admirador da cultura grega, adotou uma politica semelhante de patrocinar jogos. Em 59 d.C. instituiu asJuvenalia com performances musicais e dramaticas. Em 60, criou
as Neronias, que se repetiram em 65. Tacito e Suetonio enfatizam a novidade desta competicao em estilo grego, incluindo agones hipicos, musicais e de ginastica. Ordenou a construcao
no Campo de Marte de um ginasio, isto e, um conjunto com palestras, pistas de corrida e vestiarios. Foi emitida uma moeda comemorativa do evento, tendo no reverso uma mesa com os
premios, a urna para os votos dos juizes e o escudo atletico, com a legenda CERTA(men)
QUINQ(uennale) ROM(ae) CO(nstitutum) S(enatus) C(onsu1to). Tacito admite que os jogos
do ano 60 foram conduzidos com dignidade, mas apresenta argumentos contra a adocao destes costumes que ele considera estrangeiros (Mancioli, 1987, p. 72-73): "os costumes antigos, ja em decadencia, foram completamente subvertidos pela devassidao vinda de fora; de
modo que se pode ver em Roma tudo que e corruptor e corruptivel. A influencia estrangeira
estraga os nossos jovens, transformando-os em frequentadores de palestras, habituados ao
ocio e a perversao ... falta somente mostrarem-se nus e dedicarem-se a estas competicoes em
lugar do servico d t a r e do manejo das armas" (Tac.,Ann.XIV,20,4). Ele esta se reportando
a epoca republicana, quando a concepcao de educacao dos jovens era voltada para formar o
fisico e o carater de um soldado.Ja nas palestras os homens exercitavam-se a moda grega; na
epoca imperial, as palestras podiam ser parte de uma estrutura mais ampla, as termas, frequentadas por milhares de pessoas, onde eram feitos exercicios para relaxar antes do banho,
luta, jogo com bola.
Os certamina foram incorporados em Roma definitivamente sob Domiciano, que em
86 instituiu o Agon Capitolinus, em honra a Jupiter do Capitolio, celebrado quadrienalmente. Iniciado por competicoes de poesia grega e latina, canto, flauta, representacoes teatrais,
encerrava-se com as disputas de atletismo.
Assim, ao lado dos antigos jogos sacros gregos, organizara-se paulatinamente um novo
ciclo de jogos: os Capitolia em Roma, os Sebasta em Napoles e os Actia em Nicopolis.
Um dos aspectos mais fascinantes da cidade de Roma e a persistencia dos contornos
dos monumentos arquitetonicos da Antiguidade no tracado urbano atual. A praca Navona e o
exemplo mais importante e notorio desta continuidade. Domiciano construiu, em cerca de
85, um estadio para as competicoes atleticas do Certamen Capitolinum. O local ficou conhecido como Campo Agonis, dai derivando o nome atual de praca Navona, a qual conservou a
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forma retangular alongada com o lado menor setentrional curvo. Os edificios em torno sao
alicercados sobre a cavea do estadio; do lado curvo restou uma arcada em travertino com
duas semi-colunas que correspondem a uma das entradas, permanecendo visivel sob o edificio moderno cuja fachada da para a Piazza di Tor Sanguigna. A tradicao crista coloca o martirio de Santa Ines num dos lupanares que existiam nos ambientes externos do estadio de Domiciano; dai a existencia na praca da Igreja de Santa Agnese in Agone, com sua magnifica fachada barroca. E de se notar a apropriacao destes espacos romanos pela Igreja apos a consolidacao do Cristianismo: trata-se de um comportamento sistematico, que ocorre tambem em
outros monumentos tradicionais.
O estadio de Domiciano media cerca de 275 m de comprimento e 106 m de largura,
com uma arena de 240 m por 65 m, tendo capacidade para 30.000 lugares. O perimetro externo era constituido por duas ordens de arcadas sobre pilastras de travertino. Acima das pilastras e dos muros radiais sustentava-se a cavea; ambientes abriam-se para o lado externo,
separados por escadas que levavam aos dois setores sobrepostos com as arquibancadas em
torno da arena. Tratando-se de um estadio e nao de circo, a arena era completamente livre,
sem os carceres e a spina. Havia duas entradas principais no centro dos lados longos; uma terceira entrada ficava no centro do lado curvo, sendo hoje o setor melhor conservado (Fig. I).

Figura 1 - Planta do Estadio de Domiciano (Praca Navona), Coareli, 1985, p. 300

Ao sul do estadio, Domiciano fez construir um Odeon destinado 2s competicoes musicais do Certamen Capitolinum, com capacidade para 10 000 espectadores. Sobre ele existe
hoje o Palacio Massimo, no Corso Vittorio Emanuele, cuja fachada curva repete o andamento da curva externa do edificio antigo.
Outros agones foram criados por imperadores como Caracala e Aureliano, tornandose evidente que a aversao dos romanos pelas competicoes atleticas e musicais havia sido su-
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perada. Havia mesmo associacoes de atletas regularmente organizados, formadas por homens
livres, pois os agones fundados pelos imperadores, da mesma maneira que o jogos sacros da
Grecia, nao admitiam escravos e o exercicio desta atividade nao era motivo de desconsideracao para os atletas.
O edificio de espetaculos de maior tamanho era o Circo Maximo, destinado as corridas
de carros, cuja instalacao foi devida, segundo a tradicao, ao primeiro rei etrusco de Roma,
Tarquinio Prisco. As estruturas foram sendo progressivamente melhoradas com a substituicao
dos assentos de madeira por arquibancadas em pedra. Ocupava uma depressao natural do terreno, o vale Murcia, entre os montes Palatino e Aventino, aproveitando a topografia favoravel;
as dimensoes do circo deviam ultrapassar 600 m de extensao por 200 m de largura, medindo
a spina cerca de 340 m de comprimento. A cavea era constituida por tres andares em arcadas
que sustentavam as arquibancadas (a ultima era provavelmente em madeira). Segundo Piinio,
disporia de 250.000 lugares apos a ampliacao realizada por Nero. No seculo I1 a.C. foram
construidos em pedra os carceres, os locais de onde partiam os carros, e foram colocados na
spina sete ovos de pedra que serviam para contar as voltas dadas pelos concorrentes. Agripa,
genro de Augusto, acrescentou em 33 a.C. sete delfins de bronze com a mesma funcao.Augusto construiu do lado da encosta do Palatino o pulvinar, o qual seria nao apenas a tribuna de
honra mas uma zona sacra reservada aos deuses que presidiam o espetaculo; mandou erguer
na spina um obelisco egipcio de Heliopolis, com 23,70 m, atualrnente na Piazza de1Popolo.
Caiigula e Claudio restauraram o circo apos o incendio de 36 d.C., sendo os carceres refeitos
em marmore e as metas (os cones colocados nas extremidades da pista) em bronze dourado.
Em 64 foi completamente destruido durante o incendio neroniano, que teria comecado justamente nesta parte da cidade. Reconstruido parcialmente, sofreu novo incendio sob Domiciano e nova restauracao por Trajano que lhe acrescentou 5000 novos lugares. Continuou recebendo atencao dos imperadores, sendo ampliado por Caracala e restaurado por Constantino.
As corridas foram proibidas por Teodosio em 394, mas continuaram a ser realizadas devido a
sua extrema popularidade; as ultimas ocorreram em 549, na epoca dos godos de Totila.
Os restos do Circo Maximo sao escassos e encontram-se a uma profundidade que demonstra a ocorrencia de depositos aluvionais no vale. Ha um canteiro marcando o lugar ocupado pela spina; os restos mais importantesainda visiveis do Circo pertencem a metade oriental do lado curvo, sendo da epoca de Trajano e Adriano. Podemos conhecer o Circo .Maximo
por intermedio da comparacao com outros circos remanescentes, com os fragmentos da Forma Urbis, e pelas representacoes dos espetaculos do circo em mosaicos, baixos-relevos e
moedas.
O edificio constava de uma pista dividida no sentido do comprimento pela elevacao em
torno da qual os carros davam as voltas, denominada spina (ager, mis), que continha nu2
merosos elementos decorativos e religiosos: ediculas para as divindades, obeliscos, estatuas,
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fontes; nas suas duas extremidades estavam as metae, bases semi-circulares em torno das
quais os carros de corrida deviam girar (Fig. 2). Um dos lados curtos era ocupado pelos carceres, onde os carros aguardavam o sinal de partida; havia seis de cada lado da porta monumental de entrada. Os lados longos da pista e o hemiciclo do lado oposto aos carceres delimitava a cavea com as arquibancadas divididas por corredores com as escadas de acesso ao publico. O organizador dos jogos (editor spetaculorum), que era encarregado de dar o sinal de
partida, ocupava um local sobre os carceres. (Mancioli, 1987, p. 16-17)

'

. E ! , Plnn o f the Circus Marimus.

Figura 2 - Reconstituicao da planta do Circo Maximo. (Stuan-Jones, 1912, p. 137)

Para entender melhor a importancia dos jogos do Circo e necessario lembrar a origem
religiosa dos mesmos. Eram iniciados por uma pompa, a procissao solene muito semelhante
a cerimonia romana do triunfo decretado pelo Senado aos magistrados que houvessem terrninado com uma vitoria a campanha militar. O costume talvez seja resultado dos ludi realizados
em setembro, quando as legioes retomavam a Roma (Zudi magni, Ludi romani) . Era conduzida pelo magistrado encarregado da presidencia dos jogos que, com as vestes triunfais e com
os atributos de Jupiter Capitolino, avancava a pe, ou, se fosse pretor ou consul, em uma biga.
O magistrado era cercado pelos seus clientes e pelos jovens romanos; seguia-se o cortejo de
aurigas perecedidos por musicos. A parte final do cortejo assumia um aspecto marcadamente
religioso: os objetos sacros, imagens dos deuses e dos imperadores defuntos divinizados leva-
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dos em procissao, acompanhadas por sacerdotes e pelas corporacoes religiosas (Mancioli,
1987, p. 18). Partindo do Capitolio, onde se localizava o principal templo da cidade, o de Jupiter, o cortejo atravessava o forum, o vicus Tuscus, o forum Boarium, o Velabro, entrando
no Circo Maximo pela porta situada no meio dos carceres, percorria a pista, girando em tomo
da metaprima e se dispersava diante do pulvinar, onde provavelmente eram oferecidos sacrificios.
E dificil saber exatamente a composicao da plateia que assistia aos espetaculos no Circo Maximo; as fontes referem-se a ela comoplebs, vulgus, multitudo,populus, turba, mas
as corridas eram indubitavelmente muito populares. Em certas ocasioes o publico habitual
era acrescido por individuos provenientes da Italia e mesmo das provincias vizinhas. Ovidio
recomenda o circo como um local favoravel para travar conhecimento com as mulheres, ensinando como iniciar uma conversa com a vizinha de arquibancada Urte de amar, I, 135136; 139-148):
Dos soberbos cavalos as corridas nao te esquecas tambem defrequentar
E numeroso o publico do circo e numerosas oportunidadeste ha deproporcional:
Senta-teao lado daquela que te agrada. Ninguem te impede de te colares a ela.
Mesmo que ela nao queira exigem-no os lugares de ex&w dimensao.
Procura entao um motivo de conversa
e comfuteis palavras o dialogo banalmente comeca...
Por exemplo: "De quem sao esses cavalos?"perguntarascom grande aplicacao,
e a seguir, sem demora,favorecam teus votos ofavorito dela.
Quando da numerosaprocissao avancarem os deuses de maflm,
aplaude com calorosa devocao a deusa Venus, tua padroeira.
O Circo era utilizado principalmente para as corridas de carro, sobretudo de quadrigas; as mais importantes competicoes tinham lugar durante os Ludi romani ou magni, de 4
a 18 de setembro. A importancia das corridas cresceu, atingindo o apice no seculo N.No inicio do imperio o seu numero diario era de dez ou doze, elevando-se mais tarde para vinte ou
vinte e quatro, que se tomou o numero habitual. Em cada corrida (missus), os carros partiam
simultaneamente dos carceres e deviam fazer um certo numero de voltas, geralmente sete. Comumente o numero de carros era quatro, sendo o sinal de partida dado pelo magistrado que
presidia os jogos, colocado em sua tribuna sobre os carceres, agitando um pano branco
(mappa). Este era um signo pelo qual se pode reconhecer o magistrado em algumas das representacoes do circo, bem como nos dipticos esculpidos de marfim, que eram oferecidos como recordacao dos jogos pelo magistrado em funcao.
Os carros eram veiculos leves de duas rodas, atrelados a dois cavalos pelojugum; os
outros dois animais da quadriga eram ligados a direita e a esquerda com uma corda (dai o nome de equesfunales oufunarii) . A principal dificuldade da corrida era realizar a curva a es-
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querda, o que explica a importancia que os cocheiros davam ao cavalo deste lado. Os acidentes, naufagia, eram comuns.
Os cocheiros (aurigae, agitatores) eram na maioria dos casos escravos ou homens de
baixa condicao social. Isto nao impedia que alcancassem grande popularidade e convivessem
com pessoas da nobreza e mesmo com imperadores. Caligula, Nero, Comodo e Caracala foram particularmente aficcionados pelas corridas do circo. No inicio os premios eram coroas
e paimas. Posteriormente, alem da liberdade concedida como recompensa para os aurigas de
condicao servil, tornou-se costume oferecer premios em dinheiro. As fontes referem-se em
tom escandalizado as altas somas ofertadas, ou falam da preferencia das mulheres apaixonadas por eles. O entusiasmo que despertavam e documentado pela arte: numerosos bustos, estatuas esculturas, mosaicos, lampadas, moedas, marfins, vidros representam os cocheiros, os
cavalos e as corridas, assim como existem inscricoes referentes a eles (Daremberg & Saglio,
S.V.Circus, p. 1.197). Algumas epigrafes festejam os miliarii, ou seja, os aurigas que haviam
dcacado mil vitorias. Os cavalos desfrutavam de popularidade semelhante. Os aficcionados
repartiam-se entre as quatro faccoes existentes,Albata, Russata, Prasina, Veneta, caracterizadas respectivamentepelas cores branca, vermelha, verde e anil (Coarelii, 1985, p. 329). Todos os meios eram usados para ajudar a faccao preferida a vencer, inclusive o recurso a magia
e aos sortilegios, dos quais restaram indicios.' As corridas de carro continuaram a apaixonar
o povo ate a epoca crista, apesar da oposicao da Igreja; proibidas por Teodosio em 394, continuaram a ser realizadas, sendo os ultimos ludi oferecidos no Circo Maximo, em 545, pelo
barbaro Totila. (Mancioli, 1987, p. 27)
Os espetaculos de combates de gladiadores e de caca a animais (venationes) ocorriam no anfiteatro. Os primeiros ludi, que teriam se originado na Campania, ja eram familiares
aos etruscos quando foram introduzidos em Roma e oferecidos no forum Boarium, em 264
a.C. Em 59 a.C., o magistrado C. Escribonio Curiao reuniu dois teatros em madeira para formar um espaco circular, cujo centro era constituido pelas duas orquestras, obtendo uma arena para os jogos de gladiadores. Cesar, considerando esta arena mais apropriada que a do circo para as cacadas de animais ferozes, construiu um teatro duplo semelhante, em madeira,
em 46 a.C. (Daremberg & Saglio, S.V.Amphitheatrum, p. 241). Esta historia contada por Plinio nao parece digna de credito e possivelmente e um relato etiologico, procurando explicar
o nome com o signi6cado de "teatro duplo" (lones, 1912, p. 130). O termo clp@Oia~pov
apareceu posteriormente, sendo empregado por Augusto nas Resgestae, 22. O primeiro edificio permanente deste genero foi construido por Estatilio Tauro em 20 a.C. e destruido pelo
grande incendio neroniano em 64. Vespasiano, apos a guerra da Judeia, construiu o grande
anfiteatro Flavio no vale entre o Palatino, o Esquilino e o Celio, no local onde existira o stag-

' Sao conhecidas inumeras inscricoes, as tabelh defixionum, contendo maldicoes sejam contra os aurigas, sejam contra
os cavalos, como por exemplo em CIL VIII, 12 504.
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num Neronis, um lago artificial pertencente a DomusAurea. A escolha foi proposital, dentro
da politica da nova dinastia no sentido de restituir ao povo as partes da cidade que Nero havia
usado para construir sua imensa residencia no centro de Roma; as termas de Tito serao erguidas na vizinhanca imediata, dentro da mesma linha que Coareli chama de "politica demagogica" dos Flavios (Coarelli, 1985, p. 183). Tito ficou com o encargo de terminar a imensa
obra, inaugurada em 80 com festas que duraram cem dias. Somente com Domiciano e que o
acabamento foi efetuado.
O anfiteatro, com quase cinquenta
metros de altura, apresenta uma estrutura perimetral ainda em parte conservada,
com quatro andares; os tres primeiros sao
formados por arcadas enquadradas por
serni-colunas, enquanto que o quarto andar e composto por paredes com janelas
intercaladas com pilares corintios (Fig. 3).
No quarto andar havia um sistema de estacas das quais partiam cordas que eram
atadas a uma elipse central; sobre este en2
genhoso conjunto era furado um velario o ?,
para proteger os espectadores do sol. Para
Figura 3 - Seccao do Coliseu (Coareiii, 1985,p. 184)
manobrar o velario existia um esquadrao
de marinheiros do porto militar do Miseno, que residiam numa caserna situada nas vizinhancas do anfiteatro, o Castra Misenatium. Sobre cada uma das arcadas remanescentes do terreo esta ainda o numero progressivo que devia corresponder ao numero da tessera, o "bdhete" com o qual cada espectador estava munido, distribuido gratuitamente. As quatro entradas
que correspondiam aos eixos principais nao eram numeradas: a entrada setentrional, a unica
conservada, conduzia a tribuna imperial, colocada no centro do lado norte. As outras tres deviam ser reservadas a categorias privdegiadas de espectadores, tais como os magistrados, as
Vestais, os colegios religiosos e outros. A cavea era dividida em cinco setores sobrepostos, separados por corredores circulares com parapeitos; tal como hoje, havia diferentes categorias
de lugares; mas o acesso aos mesmos nao dependia da quantia paga, uma vez que, como foi
dito acima, o ingresso era.gratuito. Cada categoria da populacao tinha seu setor reservado.
Desde a epoca da Republica, leis determinavam os lugares: os mais proximos a arena eram reservados a ordem senatorial; as quatorze fileiras sucessivas, aos cavaleiros e assim por diante,
descendo na hierarquia social. Os lugares mais altos, no moenianum summum, de madeira,
considerados os piores, eram destinados as mulheres. Inumeras inscricoes remanescentes
sobre os lugares fornecem uma documentacao interessante, com os nomes das pessoas ou
-5
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das categorias para quem eram reservados. Os lugares reservados para a ordem senatorial
constituem uma excecao, sendo construidos em marmore macico e nao em tijolos como no
resto da cavea; nas primeiras filas adjacentes a arena os blocos estao inscritos com o nome de
cada pessoa, existindo sinais da substituicao e do cancelamento dos nomes. Nos demais setores, a indicacao e por categorias, como equitibus romanis (para os cavaleiros romanos) ou
hospitibuspublicis (para os hospedes publicos). (Coarelii, 1985, p. 187; Mancioli, 1987, p.
52)
Calcula-se que o Coliseu tivesse capacidade para acolher cerca de 40.000/45.000 espectadores sentados, mais 5.000 que assistiam em pe na parte superior. Outros calculos elevam para aproximadamente 73.000 o total de pessoas que encontrariam lugar no anfiteatro.
Restam cerca de dois quintos da parte externa, sendo visiveis os furos irregulares entre
os blocos em toda a fachada, resultantes da retirada dos grampos de ferro durante a Idade
Media. O interior do Coliseu, privado de todas as arquibancadas, torna dificil visualizar o aspecto original do edificio. Os subterraneos existentes sob a arena eram destinados aos servicos conexos aos varios tipos de espetaculos, tais como o maquinario para elevar cenarios, jaulas, mecanismos para fazer subir os gladiadores e os animais para os ludi. A arena devia ser
coberta, na parte central, por um grande tablado em madeira, com aberturas em varios pontos. Isto explica a existencia de incendios, como o de 217. O Colosseum, nome pelo qual e
mais conhecido (pela vizinhanca do Colosso de Nero) sofreu varias restauracoes apos a acao
do fogo ou de terremotos. Diversas limitacoes dos espetaculos foram devidas aos imperadores
cristaos, sendo que Valentiniano I11 proibiu os jogos gladiatorios em 438, permanecendo somente as venationes. O ultimo espetaculo de que se tem noticia e mencionado em uma carta
de Teodorico, em 523. Do VI ao XI seculo o edificio foi ocupado por uma familia da nobreza
que o transformou num castelo. (Coarelii, 1985, p. 188)
No seculo IV Roma continuava a ser um imenso palco que servia de cenario para cerimonias que conferiam a todos os participantes o sentido da unidade de seu status dentro do
imperio romano. Era uma cidade que provocava admiracao, deixando o visitante estupefato
(Brown, s/d, p. 125). Amiano Marcelino deixou uma celebre descricao da reacao do imperador cristao Constancio I1 ao visitar pela primeira vez a cidade, tendo ate entao vivido na parte
oriental do Imperio; em XVI, 10,13-17 relata como Constancio, durante sua permanencia em
Roma, em 357 d.C., "visitou as diversas partes da cidade, situadas no cimo das sete colinas,
sobre as encostas e na planicie, e mesmo os suburbios". Apos admirar muitos monumentos,
entre os quais o Anfiteatro, cuja altura a vista humana tinha dificuldadepara medir, o Estadio
e o Odeon, decidiu erigir no Circo Maximo mais um obelisco, a fim de aumentar os ornamentos da cidade.
Os espetaculos sobreviveram em Roma por longo tempo, apesar da atitude da Igreja
ser desfavoravel aos jogos, pois era evidente a relacao entre eles e os rituais nao cristaos, pro-

Ch-sica, sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 119-131, 1996-1997

129

Maria Luiza Cornssi?~

prios da religiao romana, nos quais eram celebradas divindades pagas. Comumente imaginase que os edificios antigos sofreram graves danos devido as invasoes e saques dos barbaros.
Na realidade, as transformacoes sociais e politicas explicam melhor o lento desaparecimento
dos espetaculos e a progressiva deterioracao dos edificios que os sediavam. Alem de Roma
perder a situacao de centro do imperio, os cristaos tornaram-se cada vez mais preponderantes. Sao Jeronimo escrevia em 403: "O Capitolio dourado esta se tornando sujo pelo abandono. A fuligem e as'teias de aranha recobriram todos os templos de Roma. A cidade esta se deslocando para outra parte (movetur Urbssedibus suis) e o povo romano, espalhando-se entre
os templos semidestruidos, acorre aos tumulos dos martires". (Ep. 107,1, apud Brown, s./d.,
p. 123)
Peter Brown, em uma conferencia publicada com o titulo "Dalh plebs romana alla
plebs Dei: aspetti delh cristianizzazione di Roma", sobre as mudancas sociais deste periodo, referiu-se as transformacoes da propria paisagem urbana de Roma. No decorrer dos seculos IV e V, outros locais da cidade tornaram-se preponderantes, a principio paralelamente,
e mais tarde em prejuizo dos tradicionais centros pagaos. A comunidade urbana romana, que
outrora reunia-se em celebracoes rituais sediadas nos edificios acima descritos, procurou outros locais mais de acordo com as novas concepcoes sobre a natureza desta comunidade,participando de novas formas de cerimonias.Aplebs romana formava as multidoes que assistiam
aos jogos e festas publicas oferecidos pelo imperador ou seus magistrados. Com o Cristianismo, a vida cerimonial de Roma persistiu; a Igreja acreditava tanto quanto os antigos senadores
romanos que os rituais e os lugares fossem importantes; persistiu o recurso ao culto publico
associado a novas contrucoes de aparencia suntuosa, com a presenca de personagens eminentes (o papa, o clero), formando cortejos em representacoes religiosas tao coloridas e movimentadas quanto as festas romanas tradicionais. Aplebs Dei passou a frequentar outros 10:
cais: as basilicas cristas, as areas cemiteriais, as tumbas dos martires. Segundo Brown, os loci
cerimoniais do Coliseu e do Circo Maximo, em fins do seculo V, estavam cada vez mais desativados. A plebe romana foi substituida pelo povo de Deus, numa cidade dispersa em um conjunto de igrejas, cada qual com uma historia a respeito de sua fundacao, suas cerimonias e
suas reliquias (Brown, s./d., p. 138). A festa da comunidade foi mudando de espaco e o dec h i o das construcoes romanas marca esta passagem; erguem-se basilicas cristas e nao mais
anfiteatros ou circos.
CORASSIN, M. L. Edificesde spectacle a Rome. Classka, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 119-131,1996/

1997.

130

~/assica,
Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 119-131, 1996-1997

I

Edificios de espetaculso em Roma

REsuME

L

es edifices de spectacle ont occupe une partie privilegiee dans l'organisation de
l'espace urbain de Rome. Les divers types de spectacle ont demande la construction
de'batiments speciales: stades, cirques et amphitheatres. Domitien fit elever un stade
pour 1'Agon Capitolinus (aujourd'hui la place Navone). Le Circus Maximus, 1'Amphitheatre Flavien et le Stade de Domitien sont devenus symboles de la puissance romaine
et iieux de l'integration des groupes sociaux de l'empire.
Mots-cles: Rome; Espace urbain; Circus Maximus; Stade de Domitien; Arnphiteatre
Flavien; Colisee.
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