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plica a inclusao de um glossario (p. XIXII) e de uma bibliografia tematica ao
final (p.225-235). As 236 ilustracoes em
branco e preto e as 41 reproducoes coloridas permitem, mesmo ao leitor leigo,
a visualizacao necessaria para o acompanhamento satisfatorio do texto. Ling
estruturou seu texto a partir dos quatro
estilos pompeianos (capitulos 2,3,4 e 5)
e dos temas "pinturas mitologicas e historicas"(capitu10 6), "outras pinturas"
(capitulo 7), incluindo ai paisagens, jardins, naturezas mortas e retratos, "os
estilos pompeianos nas provincias" (capitulo 8), "a pintura apos Pompeia" (capitulo 9), "tecnicas" (capitulo 10) e "pintores e patroesn (capitulo 11). Embora
aberto ao publico nao especializado, seu
alvo primeiro consiste nos estudiosos da
pintura romana, alunos de graduacao,
pos e pesquisadores, sendo, efetivamente, muito util como manual a ser utilizado nos cursos de Arte Classica.
Na Introducao (p.1-3), Ling ressalta que os quadros portateis, em geral
em madeira, floresceram durante o peANDRE LEONARDO CHEVITARESE riodo classico e helenistico na Grecia,
Professor Assistente Mestre da Uni- decrescendo em popularidade a partir
versidade Federal do do segundo seculo a.C. Os quadros porRio de Janeiro tateis, eminentemente moveis, sao subsDoutorando em Antropologia Social tituidos por um novo fenomeno: as pinUniversidade de Sao Paulo
turas permanentes parietais. Mesmo
quando eram replicas ou copias de antigos quadros famosos, adquiriam novo
sentido decorativo nas paredes. Um
exemplo paradigmatico da apropriacao
LING, Roger, Roman Painting.
parietal romana de elementos helenistiCambridge: Cambridge University
cos usados em quadros consiste na repPress, 1991.
resentacao de paisagens. Ha tempos
Rostovtzeff (1911:119) ressaltava que
schon vor dem zweiten Stil eine sakralRoger Ling (Universidade de idyllische Landschaft existierte e Ling
Manchester) comecou a elaborar este procura percorrer o caminho constitulivro no inicio dos anos 1970. O autor tivo das pinturas romanas de paisagens
ambicionava escrever um manual, sem (p.5-6). O primeiro estilo, tambem chapretensoes de originalidade, dando con- mado "de alvenaria", surgiu antes do fita das mais recentes descobertas e for- nal do quarto seculo e espalhou-se pelo
necendo uma visao geral sobre o tema Mediterraneo nos terceiro e segundo se(p. XI). O carater didatico da obra ex- culos a.C. A caracteristica essencial

gligenciado pelos documentos textuais
e pelos trabalhos recentes dos especialistas da antiguidade grega; 2. interessante analise das relacoes de adaptacao
e troca do homem com o meio ambiente
circundante; 3. importantes constatacoes sobre as relacoes de trocas comerciais do homem situado no sul da Argolida com o mar Egeu. Estas trocas
podem ser datadas desde o Neolitico ou
talvez mais cedo; 4. uma analise verticalizada sobre o significado da revolucao agricola na Grecia, com suas implicacoes no aumento da area plantada, o
emprego do arado e de animais para
puxa-lo; 5. analise interessantissima sobre as oscilacoes demograficas da populacao e das trocas comerciais ao longo da historia grega.
Trata-se de um livro serio, de leitura indispensavel para todos aqueles
que se interessam por uma analise interdisciplinar rica em detalhes sobre a
sociedade antiga grega.
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deste estilo consiste no emprego do estuque como meio de imitacao de elementos arquitetonicos e de cores para
distinguir diferentes pedras (p.12). Ling
rechaca tentativas recentes de reviver a
antiga tese de origem oriental do segundo estilo (80-15 a.C.), concordando com
Schefold (1972:28) e prenunciando
Rouveret (1989:219) em sua tese, elaborada apos a redacao de Ling (p.23), de
que se trata de uma invencao especificamente romana. Consiste em um estilo
paratatico dominado pelo principio do
ilusionismo arquitethico (p.71). Uma
primeira fase (80-40 a.C.) estabelece
suas proprias regras e estetica, tomando
ideias de diferentes fontes e desenvolvendo um vocabulario decorativo proprio, baseado nas formas arquitetonicas. Adquire uma feicao decorativa mistica romantica (p.31). A segunda fase
(40-15 a.C.), ainda baseada na perspectiva centralizada, apresenta como novidade o fato de os elementos arquitetonicos formarem um contexto para um
ou mais quadros centrais. A logica interna da decoracao parietal (cf. Schefold 1972:251) adquire importancia primordial (p.47). O terceiro estilo (20 a.C.
- 45 d.C.) rejeita o ilusionismo e ressalta
os efeitos superficiais e as ornamentacoes meticulosas (p.52). A primeira fase
(20 a.C. - 25 d.C.), coincidente com o
classicismo de Augusto, preocupa-se
com as formas classicas gregas e helenisticas, em especial no que se refere a
harmonia e ao auto-controle (p.57). A,segunda fase (25 - 45 d.C.) compreende
o periodo de Tiberio, Caligula e Claudio
em sua reacao a elegancia da fase anterior. Os detalhes ornamentais tornamse mais complexos. O quarto estilo (45
- 79 d.C.), ecletico, tomou elementos
dos tres anteriores, em especial, revivendo o fantastico do terceiro estilo de
maneira barroca (p.71). A ligacao entre.
aposento e decoracao torna-se mais fluida (p.70). Durante o periodo neroniano
(54 - 68 d.C.), o quarto estilo continua

cuidadoso, delicado e leve (p.74). Com
o passar do tempo, parece haver menor
elaboracao na pintura (p.82).
O objetivo primario da pintura
pompeiana consistia em tornar os ambientes domesticos da elite confortaveis
e atrativos. O primeiro estilo buscava
imitar a monumentalidade arquitetonica dos palacios helenisticos; o segundo,
com seu exotismo arquitethico, aspirava evocar a grandiosidade das cortes
orientais e das mansoes nobres d e
Roma; o terceiro e, em grande parte, o
quarto, transportavam o morador para
um mundo de pura imaginacao. O uso
da perspectiva (segundo e quarto estilos) visaram aumentar o espaco interior
dos aposentos atraves de janelas voltadas para o mundo mitologico (p.135141). Isto nos conduz a duas questoes
centrais e interrelacionadas relativas a
pintura romana: o conteudo de classe
dessas pinturas e a significacao da alternancia frontalidade/perspectiva na
representacao pictorica. Ha tempos,
John White (1975:89) alertava para o
fato que o dominio da perspectiva pelos
pintores antigos, ao contrario do que se
afirma, era tecnicamente bastante sofisticado. Contudo, Ling segue a visao tradicional (cf. Bandinelli 1970:64) de que
a "distorcao da perspectiva", em grande
numero de pinturas, reflete uma corrente artistica "popular" (aspas de Ling,
p.164). Esta popularidade nao derivaria,
diretamente, do carater humilde dos
pintores (Ling p.212; cf. Bandinelli
1957:16) mas de uma dificuldade social
de difusao da correta tecnica de representacao das proporcoes. Perrin
(1989:337) apresenta a mais elaborada
exposicao desta interpretacao, ao afirmar que "a problematica elaborada por
um grupo minoritario de criadores e de
clientes nao se difunde (e nem pode se
difundir, considerando-se as estruturas
da sociedade romana) na sociedade. A
ausencia dessa difusao nao cria um terreno favoravel ao aperfeicoamento e a
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difusao da perspectiva geometrica". Um
estilo "nao academico e nao tradicional"
(p.163) que trata de cenas quotidianas
seria representante de uma concepcao
plebeia deliberadamente oposta a espacialidade das pinturas "eruditas". Contudo, as analises da producao e consumo da pintura romana, seja por Ling
seja por Perrin (1989:338), confirmam
que tanto para aristocratas como para
plebeus (na terminologia de Bandinelli)
o espaco pictorico e concebido como
descontinuo, moral e fisico a um so tempo.
Alem disso, ao ressaltar as diferencas entre o estilo "popular" e os estilos "eruditos" Ling parece subestimar
suas continuidades, tanto conceituais
como tematicas. Assim, a desproporcional pequenez de personagens subalternos e comum a pinturas eruditas (cf.
Teseu e o Minotauro, Pompeia VII,2,16,
Casa de Gavio Rufo, p. 138, fig. 143) e
p o p u l a r e s (cf. P a d a r i a , Pompeia
VII,3,30, p. 164, fig. 176). Parece-me,
portanto, que embora se possa diferenciar niveis de elaboracao formal e de
utilizacao das cores (p.163), nao ha evidencias suficientemente claras de diferenciacao que permitissem identificar
"plebeus" e "eruditos" por detras das
pinturas. Ainda quanto a pertinencia da
associacao entre dominio da perspectiva e classes altas e frontalidade e classes
populares, caberia questionar a "popularidade" destas expressoes esteticas. A
estetica grafica popular observada, diretamente, nos grafites, difere dos estilos "eruditos" e "plebeusn.A ausencia de
um estudo destas expressoes esteticas
parietais acaba por dificultar a compreensao de uma pintura mural romana
que, seguramente, convivia e compartilhava um sistema simbolico com estes
tituli graphio inscripti ou mesmo com os
tituli picti. O proprio Ling reconhece
que ha continuidade e descontinuidade
entre os pinaces ou tabulae pictae e as
pinturas parietais; a mesma interrelacao
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deveria ser estabelecida com as representacoes graficas parietais, ja que as
pinturas murais nao eram nem quadros,
simplesmente, nem totalmente isoladas
dos grafites tambem parietais. A consideracao de toda a parede como um conjunto semiotico articulado poderia, provavelmente, melhor explicar e compreender os diferentes estilos pictoricos.
O livro de Ling representa um esforco de sumarizacao bastante eficaz,
constituindo-se num manual util e atualizado. A ausencia de uma discussao
mais aprofundada da historiografia sobre o tema deriva, justamente, de seus
objetivos antes descritivos que criticos.
Acaba, como decorrencia, passando
uma falsa sensacao de consenso interpretativo entre os especialistas ja que,
mesmo quando Ling cita opinioes divergentes, nao se aprofunda na apresentacao dos argumentos. Por outro lado, a
profusao de obras reproduzidas e a extensa bibliografia facilitam o trabalho
daqueles que se interessarem por se
aprofundar no estudo da pintura romana. Por fim, o estilo claro e atraente do
autor constitui-se em um grande incentivo a sua leitura e pode afirmar-se que
as paginas lidas sucedem-se deixando
uma sensacao indubitavelmente prazeirosa.
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MAZZARINO, Santo. O fim do
mundo antigo - Traducao de Pier
Luizi Cabra. Sao Paulo: Martins
Fontes, 1991, 231p.

O livro de Santo Mazzarino foi
reeditado na Italia em 1988 (Milano:
Rizzoli). Publicado em 1959, este classico da historiografia moderna mereceu
traducoes para o ingles (1966) e para .o
frances (1973). No Brasil, somente agora e que o publico leitor tem acesso a
uma traducao portuguesa, por iniciativa
da Editora Martins Fontes.
Professor de Historia Romana na
Universidade de Roma, Mazzarino trouxe em sua longa carreira uma contribuicao decisiva ao estudo da Antiguidade
Classica. Suas obras Aspetti sociali de1
quarto secolo (1951), I1 pensiero stonco
classico ( 1 9 6 6 ) , L 'impero romano
(1973), Antico, tardoantico ed era costantiniana (1974-1980) renovaram a
abordagem d o denominado Imperio

Tardio.
Segundo afirma em sua "Premissa", O fim do mundo antigo e um livro
no qual o A. procurou delinear uma historia dos conceitos de "decadencia" e
"morte de Roma", da maneira como foram percebidos e desenvolvidos a partir
do seculo I1 a.C. ate hoje.
O tema da "morte de Roma" sempre suscitou discussoes e variadas interpretacoes sobre o sentido da crise que
acometeu o mundo antigo entre os seculos V e VI d.C., levando da unidade
imperial romana a fragmentacao.
Em Polibio ja e possivel detectar
na sua reflexao sobre a grandeza de
Roma uma inquietacao pela futura "ruina" de Roma. No pensamento polibiano
desenvolvem-se duas vertentes: a interpretacao "interna" - aplicada a estrutura
constitucional do imperio romano, concluindo que a ruina advira da impossibilidade de superar os conflitos sociais;
e a interpretacao "externa" aplicada
ao caso da "barbarizacaonde um estado
helenistico. Estas duas explicacoes persistiram nas hipoteses posteriores relativas ao fim do mundo antigo.
Na epoca da crise da Republica,
a decadencia aparece ligada ao desaparecimento da antiga "virtus"; a crise dos
costumes implica em consequencias politicas. "Inclinatures publica" e uma formula utilizada tanto por Salustio quanto
por Cicero.
Nos autores ligados ao cristianismo, Mazzarino distingue duas posicoes
divergentes: alguns conciliavam o imperio de Roma e a nova religiao; outros,
violentamente anti-romanos, procuravam uma explicacao para sua queda iminente devido a chegada do Anti-Cristo
prestes a ser derrotado pelo Senhor. O
fim de Roma ligava-se a ideia de fim do
mundo. A visao apocaliptica e escatologica de Hipolito situava este acontecimento em cerca de 500 d.C., atribuindo-o ao surgimento das "democracias".
Esta colocacao e endossada por Maz-

