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L'Btude de I'irnaginalre urbain peut Bire une bonne strat6gle pour Bvlter A Ia fois Ia reprodudlon
de I'ldBologle antique (qui ne pense Ia soclet6 urbaine qu'au nlveau politique) et les rlsques d'anachronlsrnes. L'auteur a donc sournis A un test Ia narratlon de Ia fondation de Rome par Tite Lhe (Ab urbe
condita i, 1-17). L'exarnen de Ia vllle en tant que fome de gectlon de I'espace et de quelques uns
p m l ses attibuts spatia~x( conceniratlonldlspenlon,stabillt6/mblllt4. palarlsatlons. dynarnlsme. rep&
res, etc.) a perrnls de ddgager plusieurs tralts Irnportantspour une Btude ultdrleurede I'lmage de Ia vllle
A I'Bpoque d'Auguste (A pattir de Tlte-Live).

1. Introduc80: o imaginario urbano como problema historico.
O estudo corrente da "cidade antiga" apresenta duas vertentes bastante definidas. De um lado, domina o tema da polis, enquanto fato basicamente politico, por vezes associado a outras deteminacbes, como as de natureza religiosa. De outro lado.
tem-se uma tipologia descritiva de componentes fisicos da cidade. enquanto fato urbanlstico, com os respectivos atributos evolutivos.
A primeira vertente adota como btica a percepcilo expllcita da pibpria Antiguidade
sobre o fenbmeno e coincide com a tradicilo historiografica, centrada principalmente no
estudo da polis ateniense, e que, de J. J. Rousseau a Fustel de Coulanges ou Burckhardt, faz eco em Fowier (1916) e Glotz (1928) ou Finley (especialmente 1983) e de
Polignac (1984) - p a r a citar apenas referhcias exemplares- consolidando esta imagem como "tipo ideal", capaz de tudo explicar. A insuficiihcia desta postura vem sendo
apontada nos bltirnos anos. especialmente no bojo de discussoes sobre a nocao de "economia antiga", como se pode ver no balaco crltico redigido por Ciro F. Cardoso
(1988). O prbprio conceito da "cidade antiga"; alias, tem sido questionado, do que dao
testemunho varias comunicacUes e debates no Coloquio de Aixen-Provence dedicado
i3 origem das riquezas despendidas na cidade antiga (Leveau 1985). Fica claro que a
propria nocilo de cidade. em lugar de categoria a-histbrica e universal, tem que ser
fornulada historicamente. em cada contexto: 6 o que ja se observa em discussoes c@
mo as travadas em tomo do nascimento de uma sociedade urbana em Roma e no Lac b (Guldi 1982, Ampolo 1983).
Por sua vez, o estudo tradicional da cidade enquanto "artefato" (de que um livro
como o de R. Martin 1963. para a Grdcia, ou os de Lugli, Mansuelli, Castagnolil. Para
Roma, ainda indispensaveis, servem de paradigma) ja aparece como insuficiente pelo
predomlnio de uma visao positivista que sobretudo combina. parataticamente. informacoes textuais e dados arqueologicos. No entanto, mesmo aqueles que reconhecem
estas limitacoes, como 6 o caso de E. Greco e M. Torelli (1983). para a Grbcia, encontram-se ainda desarmados para voos de maior efichcia. Falta rever com olhos novos
um vastissimo e complexo acervo documental.
Impbe-se, portanto. tomar como eixo a consideracilo da cidade enquanto fenbmeno complexo, com dimensUes politicas, econOmicas, religiosas, flsicas, demograficas, t4cnicas, ecolbglcas, estdticas, simb6llcas, etc. etc., cuja especificidade e articulaca0 nilo podem ser formuladas nem anacronicamenie (pela aplicacilo, A Antiguidade,
de categorias discretas legitimas para a cidade moderna e conternporfinea). nem meramente coincidindo com a ideologla que os antigos verbalmete explicitaram2.
1 - Uma blbllografia exaustiva e comentada encontra-se em Chevalller 1974.
2 - Para se avaliar o peso que a ideologia antiga. exerce na leitura at6 mesmo de historiadores
de elevado nfvei, basta apontar a posic8o de Ampolo (1980). para quem. por exemplo, a pavlmentac80
do forum datada de 650 aC. (refeita em 625 a.C.) seria menos Importante para a "formacao da cldade" do que a pavimentacao da Area do c o m n i u ~pois esta tem func8o polfuco-judlclAria, ao passo
que. no forum "queste furuioni sono rneno 'pure', precedute o accompagnate dalla destinazlone a
plana de1 rnemto" (Ih:570). 6 Imaginar que a vida social parte dos partimetros analltlcos do hlstoriador
Ou. entao, que a materia prima do ImaginArio jA constitui conhecimento. e nilo apenas dados
bnibs que preclsam ser babalhados e situados.
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Dentro desse quadro de preocupacdes 6 que se considerou conveniente desenvolver um projeto -rec6m-iniciadode estudo do imaginario urbano na Antiguidade
classica, comecando por Roma. Certamente nao se ignora o quanto temas como o
imaginario (e seus parentes proximos. mentalidades. quotidiano e similares) se tem
transformado em vala comum da Historia, pelas promessas de renovacao instantanea
que parecem oferecer e pela enganadora facilidade de tratamento. Todavia, nao A
posslvel jogar fora a crianca com a agua do banho. Muito pelo contrario. um estudo c@
mo o imaginario da cidade 6 estrat6gico para desvendar aspectos da realidade social
que, de outra forma, restariam sombra3. Parece util, assim. aproveitar as experi&ncias
dos antropologos e sociologos urbanos (naturalmente em contextos e com recursos
bastante diferentes dos nossos), quando procuram recuperar e interpretar as "representachs da cidaden4. Isto pressupoe tomar como objeto de indagacao a pratica da cidade (a pratica do espaco). Trata-se, A 6bvi0, de trabalhar com producdes simb6Uca.s.
mas com a premissa de que as imagens da cidade. as representacbes urbanas, nao
constituem mera expressao cognitiva pu psicolbgica. ou fato espintua1,-mas um dos
componentes da pratica social global'>
que obriga. num certo momento. a localizar tal fendmeno na estrutura social.
So recentemente 6 que tal problematica comecou a interessar os historiadores.
ainda que timidamente e com certa dependencia dos estudos de Historia da Literatura.
como se infere dos trabalhos, p. ex., de Bender (1975) ou Lees (1985).
A propria Historia Antiga ja tem sido objeto de algumas tentativas de tratamento
aproximado deste. como exemplificam as obras de Mazzolani (1967). que procura considerar a cidade como "a design for a society". ou Rykwert (1976). preocupado com os
asp6ctos miticos e rituais. ou comunicacoes em simposios como o de Cartlgny (1984).
Lyon (1983). ou a promessa, nao cumprida, de Starnbaugh (1988), de estudar a percepcao da paisagem urbana, e assim por diante. Nenhum destes trabalhos, contudo.
desenvolveu sistematicamente e satisfatoriamente a perspectiva sugerida. Alem disso.
A justo mencionar alguns trabalhos interessados nas representacoes de espaco e que
podem trazer contribuicao direta para nosso campo: M. GMe (1981). Mansuelli (1974).
2. A fundac8o de Roma e o irnaginhrio urbana

Os estudos de urbanizacao e urbanismo na sociedade romana antiga oferecem
riqulssimo acervo de inforrnacao textual e arqueologica (cf. Chevallier 1974). Este trabalho constitui uma tentativa inicial de avaliar o potencial dessa documentac~o,para
encaminhar a problematica proposta. Pareceu pertinente lidar. num primeiro momento.
apenas com textos (representacoes verbais). Tito Llvio --e um caso exemplar, a fundacao de Roma- se apresentam como o quadro adequado para tal teste5. Por se tra3 Apenas para fornecer um parametro. numa bibliografia que j4 comeca a avolumar-se. mencione-se Le Goff et ali1 1986.
4 - A bibliografia 6 longa e se orienta segundo variadas ramificacoes. Para uma Id4la geral. ver
Milgram 1984.
5 - O texto que aqui serve de referhncia 4 o de Ab urbe condita Lib.1. 1 - 17: a edic9o utilizada
4 a de Bayet e Baillet (Tiie Live. 1961).

ter de teste, sao evidentes a marca empfrica e a aus6ncia de slnteses ou estmturac8o
mals elaborada do imagin8uio e de seu alcance coletivo. Daf a pr6pria intitulacao deste
trabalho como 'releitura" de um documento.
Convem ressaltar que n8o esta absolutamente em causa, aqui, o problema das
orlgens de Roma, em SI,o que jB mereceu farussima e diversificadlssima bibliografia
(cf. Poucet 1985). O confronto que, nos Ultimos anos, opos a documentach textual
(=%adlcao") B docurnentac80 materlal (Arqueologica pre-hist6rica e proto-historica do
Ldcb) desviou a atenc8o de um fato capital: estes sao dois sistemas documentais de
natureza radicalmente diversa e. portanto, de objetivos e aproveitamento diverso. P e
dem fertilizar-se um ao outro, mas A impossfvel cniza-los automaticamente. Imaginarse, cwno Poucet (1985), que a documentacao textual A pouco confi8vel e que s6 a Arquedogia desvendara os problemas em suspenso, ou dizer, simploriamente, como
B k h (1965: 44) que "i1 convient de rechercher, dembre cette mise en forme IittAraire
d'une ancienne tradition le deroulement exact des faits
- A comprometer o que se
pode extrair de um e outro slstema de fontes. F. CoarelU (1983: 301) parece-me na dC
rec8o correta ao sugerir, a prop6sito do estudo do forum arcaico, a superacao das poslcUes hlper-cliticas e hlpocrfticas ainda vigentes: hoje A necessario substituir as
questoes de natureza Atico-poiWca (tipicas da historiografia filologica) por aquelas de
uma historia f antropologica^.
Assim, ao invAs de tomar o texto de Tito Lfvio para esclarecer as origens de Roma, importa, aqui. utillz&lo para esclarecer sua soadade, sob Augusto, e seus conceitos (e o IrnaginBrio) relativos ao fenomeno urbano, h fundacao de cldades e, enfim, B
cidade de Roma. Nesse horizonte, nao serao por ora retomados os estudos sobre as
fontes de Lfvb (cf. Ogilvie 1984), nem sobre as convencoes literarias e historiograficas
da sua Apoca (cf. Poucet 1985: cap. IV, Luce 19ii'. Walsh 1961).
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3. Releitura de Tito Llvlo (a fundacllo de Roma): natureza e atributos do espa-

ca
ESPACO COMO OBJETO DE APROPRIACAO
O espaco nao aparece, no texto em questao, nem como categoria da subjetividade, nemcomo entidade concretamente objetivada, exterior h experihcia e que se possa descrever. N ~ OhB, aliAs, nenhuma tentativa de sua caracterizac80. Antes, ele A essendalmente objeto de apropriacao, superflcie de expans8o de uma forca, cujo p m
6 - "Oggl, Ia stessa enunclazione dei probleml relaiivl alla *ria arcalca dl Roma In termlni dl
Ipeialiica (o. subordinatamente, e ln modo sostanzlalmente subalterno. dl 'ipocfkica') pub conslderarsl
deflnltlvemente Inamiale: II dlscorso si B sDostab su un terreno nuovo. Ia cul stecsa problematlca 6 sastanzlalrnente diversa Le domande che d ponlamo non sono plu (o almeno: non sono plu soltento. e
neppure prlnclpalmente)quelle che Ia vecchla stotiografla fllologlca sl poneva (e In parte contlnua ancora oggl a porsl): alla storia etko-polltlca ed '6venernenUelle' (che pure resta importante. ma per quanto
riguarda Roma arcalca dlffldlmentepratlcablle) sl va sostltuendo una storla 'anbopologlca'. Interessata a
probleml In parte alternathrl. In parte parallelle colncldentl: I'economla. Ia demografla, Ia Ideologia (ln
parllcdere. Ia rellglone). A questo Upo dl domande Ia documentazlone eslstente (contrariamente a
qUant0 awenlva per Ia storla 8th-polltica) consente dl dar8 rlsposte attendlbllle documentate".

gresso Lfvio esta preocupado em tracar. Toda a muiliforme atividade registrada e as
aventuras e peripecias dos herois tem por alvo final ou quadro de referbncia a apropriacao social do espaco. que se pode conceber como tranformac8o da natureza em
paisagem. pela imposicao. Aquela. de forma, funcao ou sentido (segundo padroes coletivos. A claro).
A rigor. dever-se-ia falar de re-ocupacao de espaco, ja que, praticamente nao ha
vazios. apenas Areas de fraca densidade populacional ou uso descontinuo: A o caso do
prbprio local de fundacao de Roma (mesmo asUuastaesolitudines", IV, 6, correspondem a areas de pastoreio e atuacao de bandos de salteadores de bastante sucesso);
EnAias se instala em territorio laurentino (1.4); Antenor precisa expulsar os Euganeus
(1, 3).
ESTABILIDADEIMOBILIDADE
A estabilidade A, pois, o t e m imediato da ocupacao do espapo. A estabilidade,
contudo, nao constitui caracteristica dominante da condicao humana Pelo contrario, a
situacao de errancia A mais frequente e a ela A que se busca remedio: com seus
acompanhantes. Antenor ('sedes et ducem ... quaerebant", 1.2). EnAias ("domo profugum". 1.4; "cremata patria domo profugos sedem condendaeque urbl &um quaerere",
1.8) muito vagaram; a errancia de RBmuio e Remo (IV) A de natureza diversa, mas
tambem conduz h sedentarizacao.
Traco da contingbncia humana, o deslocamento e a mobilidade apresentam duas
faces: podem conduzir ao assentamento estavel e duradouro. como tambem constituir
seu inverso. No primeiro caso, alem da errhncia, h6 toda a movimentacao exigida para
a defesa da cidade e a precaria articulac~odos territ6rios (com o envio de embaixadas
e delegacoes). Tambem aqui poder-se-iam incluir as migracoes, que engrossam a populacilo urbana e cujas motivacbes sao variadas: lacos de parentesco (X1.4). a busca
de novidades (VIII,l), a protecilo provisoria em situacoes criticas (XIV.5). Mencione-se,
tambem, o envio de colonos (X1.4). Noutro polo. a mobilidade representa padrao de vida
apolltico. Individual ou de bandos pouco consistentes e deflnidos. e que se aglutinam
em funcao de ativldades como pasbxeiro e saques (a regiao sob "controle" de Romulo
e Remo (V), caca na floresta ("acao". com certos tracbs iniclaucos. que os g4meos
elegem por oposicao ao %do" junto ao rebanho e aos estabulos, V.8).
HOMOGENIDADEIHETEROGENIDADE
Tal espaco -- objeto de apropriacao social -- nao poderia deixar de ser baslcamente indefinido. indiferente. desestruturado, submetido que esta a um processo uni*
cador. Nao A de estranhar. porisso. a aus4ncia de qualquer reglstro de segmentos.
compariimentacoes. unidades. especificidades: tudo se equivale. Nessa perspectiva.
ao contrdrio do que se costuma atrubuir 9s sociedades simples ou aos espacos mMcos. centralizados. "vivenciados". das sociedades tradicionais (Bollnow 1961: 63), aqui
o espaco n8o A finito, nem deve ser concebido como "carencia de espaco" (quando
espaco e limite sao indissociaveis). Aqul, domina a extenslbilidade. Constam. A verda-

de. diferencas ou pecufiaridades, como as mcanveniencias. para o assentamento humano. da area imphntacao futura de Roma (terras aiagadicas. paludosas. Bguas estagnadas, IV,4), mas sao apenas a oportunidade para o fundador agir demiurgicarnente.
transfigurando os elementos negativos B sua dispocicao. Ou constituem reforco do
sentido de certos iugares (Rbmub e Remo desejam implantar uma cidade no bcai em
que foram enconlrados e criados, V1.3). E certo, tambem, que vez por outra as parlicuMdades silo positivas, como A o caso das terras ferteis dos Crustuminos (X1,4) seu peso. caitudo.6 desprezfvel
Ocorre, porem, que o proprio processo de apropdacib gera diversidade, jB que
ele se efetha num campo de forcas. Implicando competicao ou exclus~o,provoca condensacoes - as 'capitais (cf. 11,3). O dfmax A a Mura 'Roma caput o d s terranimn
(XIV.7) e respectivas Breas de influencia. Trata-se, em suma, da concepcao geopolltica
do espaco, que pressupoe tensao constante e a tendencia permanente B expansao apenas eventualmente bbqueada ou reduzida.
Dai o problema cniciai das fronteiras e a nocao sempre ctftica de proximidade e
vizinhanca. comportando desconfianca, em m u s a em receber embaixadas (IX,5),
hospitabllidade desrespeitada (IX,8), preocupacao e 'contagio" de temor pela expansao
do vizinho (11.3, XV.1). invasao de terras e respectiva punicao (V.4). cessao de porcoes
do terlit6rio (XV,5)
Registre-se que a solucao de conflios por meio da "unificac~o"politica ('ciuitatem unam ex duabus faciunt; regum consociant". X111.4) implica sempre o reconhecimento de um bnico polo de atracao ("imperium omne confenint Rornamn. X111.4).

de
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DINAMICA
O espaco, neste documento, nao A apenas centlrio, A ingrediente da acao social.
Assim, suas feicoes nao s8o estaveis. A paisagem 6 dominada por uma dinamica que
se manifesta de vBrios modos. Inicialmente, A bom lembrar que hB uma rnotivac80 expiicitamente poliiica, por exemplo, na fundacb de cidades (em Roma: 'auitum mahim,regni cupklo", V1.4). A nova cidade. porem, tem que responder tambem a forcas internas, c o m a pressa0 demogr&fica (111,3; V13) ou a protecao flsica e economica de
populacoes sujeitas Bs pilhagens (na 'jurisdic80" de Romub e Remo). Por outro hdo, a
propria viabilidade da cidade depende de ela assegurar-se uma populactio suficiente:
h6 um verdadeiro processo de alidamento, sem qualquer crit6rio de qualidade, da parte
de Romulo ('Deinde, ne uma urbis magnitude esset, adiciendae multitudinis causa u e
tem consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se mulittudinem natam e terra sibi prdem ementiebantur...".VIII, 4). E surprendente notar. pois, a
flexibilidade de vis& de Tito Llvb e sua aceitac€io de processos internos de mudanca,
embora seu texto se enquadre no partimetro das narrauvas de fundac8o da cidade, categoricamente diferente, como Insiste Cornell (1978: 131) da ideia moderna Stadtwerdung (que envolveu longos processos de evoluci3o gradual), e se oriente segundo
o modelo hlstbrico das fundacoes de coionlas.
Assim, 6 preciso matizar afirrnacbes. como a do prbprio Cornell (ib.: 132), de que

a cidade "was created aN at ounce and out of nothing by a single heroic individual. the
foundef. Ora, a cidade sequer se apresenta pronta, definitiva, plena, como. alias, A o
padrao nos mitos de fundacao de cidades nas sociedades tradicionais (3 odelier 1968).
Ela apenas as vezes se encontra hiperdirnensionada, na previsao de necessidades fu- ,
tuas (VIII, 4) ou, o que A mais relevante, vai-se ampliando prograssivamente (deslocamento das muralhas, ("crescebat interirn urbs", VIII, 4).
REFERENCIAL F~SICOIMARCOS
Nesta ordem de idAias, A de esperar que as referbncias a tracos fisicos sejam
secunddrias. Elas nunca sao exploradas para uma caractenzacao da paisagem. No entanto, as mencoes sao abundantes, embora sempre pontuais. Todas elas, porem. ou
representam certos elementos flsicos necessarios para situar uma determinada acao
excepcional (Aventino, 111, 9; VI, 4; Palatino, VI, 4: VII, 3; XII. 3; rios Numicus e Albuluslliber. 11, 6; 111, 5; VII, 3; XII, 3; estabulos do rei, IV, 6; caverna de Cacus, VII, 5;
campo "ad Caprae paludem", XVI, 1; lugares de combate, XII, 10; sopA do monte Albano, 111, 3 etc.etc.) ou funcionam como explicacao etioiogica ou monumento de valor documental (Edlund, 19) 1980: cf. (Lacus Curtius, XIII, 5; Ficus Ruminalis, IV, 5; Lupercal
in Palatio, V, 1; Asylum, VIII, 5; templo de Jupiter Feretrio, X, 5; etc.etc.). Nenhuma sistematica de descricao, portanto. Os Unicos elementos urbanlsticos associados sao as
murdhas, a posicao e o numero de casas (IX, 9).
CIDADEICAMPO
O i6 exposto demonstra a impossibilidade de tomar tao ampla gama de elementos
definidores do espaco --e. portanto, da cidade - num nlvel redutoramente polltico.
Nao que cidade falte uma essencial dimensao politica: momento cnicial da fundacao
de Roma A a convocacao da assemblAia, em que Rbmulo concede igualdadejuridica a
um corpo social extraordinariamete diversificado e predominantementede baixos extratos ('Rebus diuinis fite perpetratis uocataque ad concilium multitudine quae coalescere
in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedv, VIII, 1;). Todavia,
tal integracib A posslvel unicamente porque ela se dA num espaco dotado de forca gravitacional, que leva h concentracb. E a concentracao, incluslve, que permite entender
fenbmenos correlatos. como a dlvisao do trabalho, a diferenciacfio soclal, a complexificaca0 da tecnologia, a ampliacao do excedente - q u e ulteriormente conduzir6 a uma
economia de m e r c a d e . a hieraquizaciio do territ6rio. h muRiplicacib dos suportes
simb6licos. especializacfio das estruturas fisicas etc. --e nfio s6 a identidade juridlco-poliiica. E ne assentamento de espaco concentrado que se teria. assim, um dos tracos dlagn6sticos da cidade. neste contexto.
Ao espaco urbano -concentrado- opoe-se, integrado, no mesmo bindmio niral, disperso, amorfo, sem claros atributos poltiios autbnomos: ainda que se possa falar de unldade instituclonal, aqui os valores polrticos --e os espacials -s&o bem distintos.

Este sumaiissirno teste com um trecho da obra de Lfvio, h primeira vista tao pobre de informacao espacial, revela, contudo, um extraordinilrio potencial a ser expbrado e que podera fornecer a materia prima inicial para montagem do imaginilrio urbano
da Apoca de Augusta
No momento, basta apontar como a bibliografia corrente ainda nao valorizou aspectos quais os relacionados (p. ex.. a natureza espacial do fenomeno urbano e sua
dinamica), indispensilveis. todavia, nao s6 para se entender a ideologia da cidade, na
transicao da Republica para o Imperio, como tambem a cidade de Roma, ela pr6pria.
enquanto modelo do Imperio.
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