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I

3. Espetáculos2. ImpérioPALAVRAS-CHAVE: 1. História Romana
Oficiais 4. Plebe Urbana de Roma

RESUMO: Os Jogos e espetáculos realizados em Roma eram aconteci
mentos marcantes na vida quotidiana da Cidade. No período republi
cano, eles apresentavam uma forte conotação religiosa, mas durante 
o Império, se afirmou seu significado político. 0 Imperador,ao pro 
movê-los, buscava alcançar ou consolidar um maior prestígio pes
soal e político junto à população < urbana. Este mesmo sentimento 
fazia com que os magistrados encarregados da cura ludorum se sujei 
tassem aos altos custos que os jogos dispendiam. Alguns Imperado
res e membros da elite chegaram também a participar de disputas va 
riadas e representações teatrais.

Parte da produção historiográfica acerca do tema procu
rou explicar o oferecimento de festejos lúdicos ã Cidade utilizan
do-se do conceito de despolitização. Segundo este, a população ur
bana trocava passividade política por alimentos e divertimentos 
gratuitos custeados principalmente pelo Estado. Contudo, as fontes 
do periodo atestam que o circo e o anfiteatro se converteram num 
espaço, talvez único, para a população da Cidade se expressar, 
aplaudindo ou apresentando diversas modalidades de reivindicações- 
inclusive políticas - às autoridades presentes às celebrações.

Inúmeras alterações do contexto histórico, sobretudo a 
partir do século III, refletiram-se na promoção de jogos e espetá
culos oficiais. Somente uma análise que considere essa multiplici
dade de fatores, pode compreender a gradativa diminuição - até o 
termino - da promoção de eventos lúdicos na capital do Império.
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ríodo imperial não eram manifestações inéditas para a sociedade .

Denominados pelo termo genérico ludi, eles existiam desde épocaa

da Realeza. eram realizados como ritosInicialmente, religiosos

necessários para manter o bom relacionamento entre a

Cidade. Em sua maioria os eventos provinham da tradição etrusca ,

danças e desfiles eram praticados em honra dos mortosna qual

significado, certas celebrações terminaram porPartindo deste se

no calendário da Cidade.

Objetivamos em nossa investigação precisamente

culos públicos, oficiais e geralmente anuais, promovidos pelo Es

tado ou seus representantes, na cidade de Roma, durante o Império.

comemorações de cunhoCom particular ou fa

miliar foram deixadas de lado, bem celebrações religiosas

quais os ludi nao eram realiza-pertencentes ao culto romano nas

A restrição do período a serdos. analisado ao Império, parece

pois foi nesta época que os espetáculosser conveniente, oficiais

tradicionais eventos religiosos da
República continuaram a ser realizados, embora sua importância te

nha sido reduzida. Paralelamente a esta manutenção, jogossurgem

INTRODUÇÃO --------------------- ■ —. —-

os deuses e

como as

os espetá

Os espetáculos oficiais realizados em Roma durante o pe-

variedade e grandiosidade. Os

se multiplicaram, alcançando seu apogeu tanto numérico, quanto em

esta delimitação, as

adaptar ao ritual de algumas divindades, tendo inclusive data fixa



prestígiosignificação política de aquisição e manutenção decom

político. 0 processo de coexistência entre essas duas modalidades

adventode festejos se deu a partir do final da República, com o

cada vez mais significativo do poder pessoal. A escolha de um pe

ríodo historicamente amplo e diverso nos levou a utilização de um

épocanúmero de fontes textuais que permitisse abarcar agrande

pretendida. Apesar deste procedimento, deve-se ressaltar que os

sécu-testemunhos se encontram,

los I e IV.

sado de forma articulada.

A opção pelo trabalho com os espetáculos realizados na

cidade de Roma se deveu ao maior incremento dos jogos na capital

Império. Lá,do frequente;

já que a população

merecedora de um tratamento privilegiado por parteralmente, de

com as quais mantém um relacionamento maissuas autoridades, dire

to. Algumas menções aos espetáculos públicos ocorridos outrasem

cidades também serão empregadas , desde que tenham tido uma grande

repercussão, gerando algumas determinações por parte do Imperador

. Os maiores jogos de Roma atraíam a atenção de indi-ou do Senado

víduos de regiões vizinhas e inclusive de outras províncias. 0

maior número de referências por parte das fontes está direcionado

grandiosos . A pre

sença do Imperador na platéia dos espetáculos fazia com que os jo-

a produção de eventos lúdicos era mais

como os mais

em sua maioria, concentrados nos

para os jogos da Capital, tidos

Contudo, tal fato não impede que o Império seja anali

residente na cidade - sede de governo - é, ge-
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gos se revestissem de um significado político. Com o fim de sua

participação nas assembléias da Cidade,

se manifestar no circo através de aplausos

cunhos que atingiam diretamente seus dirigentes. Aindadiversos

sob a República, Cícero ( Cartas a Atico, demonstrava

para conhecer o sentimento popular,devia-se constatar quem foique

aplaudido pela assistência nas representações teatrais.

A promoção dos eventos lúdicos revertia

soai e popularidade para seus promotores. Alguns não economizavam

em

Este fato pode ser comprovado por inscriçõeslares. referentes

aos jogos públicos, nas quais estão presentes a expressão pecunia

maneceu congregando a sociedade durante iniciais do Im

alterações a partir do sécu

lo III.

0 desenvolvimento de nossa investigação encontra-se divi

quatro capítulos relacionados entre si. No primeirod ido em bus

camos estabelecer as diferentes abordagens que a historiografia em

pregou no tratamento dos espetáculos oficiais desde meados do sécu

intenção é constatar como os diversos autores sele-lo passado. A

em que fontes basearam seus textos .

A partir destq, verificação, procuramos agrupá-los de acordo com o

a população urbana passa a

em prestígio pes

sua e

cionados trataram a questão e

ou de reivindicações de

os séculos

suas realizações, utilizando-se inclusive de recursos particu-

pério, até começar a sofrer profundas

a idéia de espetáculos dedicados ao povo ( C.I.L. VI, 1175 ;

2243; 2962; 3857; 4208; 4976 ). Esta prática de oferecimentos per-

XIV, 3, 3 )
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0 capítulo seguinte pretende averiguar, de início, qual

Cida-natureza dos principais eventos comemorados anualmente naa

as disputas e exibições neles rea-

organizaçãolizadas. Outra temática levantada é a dos sistemas de

e financiamento adotados no Império para produção de jogos ofi-a

legislação

pertinente ao tema inclusa no Código Teodosiano.

caráter0 terceiro segmento apresenta uma discussão de

teórico a respeito do significado que o aspecto lúdico pode as

sumir numa sociedade. No caso de Roma, são questionados também os

conceitos paralelos de passividade política e ociosidade econônica.

No último capítulo, partindo da premissa da difusão ge-

o pa

pel político-social que os espetáculos oficiais assumiram em Roma.

As fontes do período enfatizam estes eventos como fundamentais no

relacionamento entre o Imperador e a população da Cidade, represen

tada pela platéia organizada hierarquicamente nos circos e anfitea

tos. A utilização de várias de suas passagens nos permite criticar

certos princípios presentes na produção historiográfica anterior-

demonstrando que o espaço lúdico,alémcitada. Prosseguimos,mente

ritualização própria, era o cenário de diversos tide possuir uma

pos de manifestações que podiam degenerar em desordem. Tratamos

ainda do processo de transformação ocorrido a partir do século III,

ciais. Nesta oportunidade, foi necessário mencionar a

de como espetáculos públicos e

teor de suas análises, seguindo uma ordem cronológica.

ral do aspecto lúdico na sociedade romana, refletimos sobre
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petáculos oficiais na Cidade.

Gostaríamos, por fim, de mencionar que optamos pela ci

tação dos nomes próprios

es propostas e

1 - ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA - Vocabulário Ortográfico

Latino-Pórtuguês2 - SARAIVA,

Garnier, s. d.

1
questionando as diversas motivações que levaram ao

latinos em português seguindo as traduçõ
1 pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa

término dos es-

2 pelo Novíssimo Diccionário Latino-Português

da Língua Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1940.

Rio de Janeiro: H.

F.R. Novíssimo Diccionário



CAPÍTULO I
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dedicado ao signifi-0 primeiro segmento deste estudo,

cado político dos espetáculos oficiais na Roma Imperial, pretende

historiográficasrealizar um levantamento das abordagens desen-

Devemos ressaltar que não faz parte deacerca do tema.volvidas

nossas intenções uma análise exaustiva, pois selecionamos dentro

bibliografia - aquela a qual tivemos acesso - osda textos que

pela importância de suas con

siderações ou pelo seu trabalho junto às fontes. Não há, de iní-

crítica aos capítulos,uma preocupação maiorcio, arti-com a

gos especializados e obras escolhidas, ja que tal questionamento

será desenvolvido de forma

Nosso objetivo é demonstrar como cada autor tratou o assunto e,

que fontes baseou sua abordagem .Optamos,

neste capítulo, por uma sequência de caráter predominantemente

cronológico, baseada na data de publicação das obras, não por jul

tenha ocòrfido qualquer forma de evolução,garmos que mas para

podermos melhor avaliar

tre os autores.

Há quase um consenso, em todo tipo de análise

de que os

espetáculos se apresentavam como um elemento essencial da vida

já des

tacavam o papel político assumido por essas celebrações. Embora

várias de suas avaliações estejam superadas, outras permanecem

mais explícita no decorrer do estudo.

co-social feita sobre o período imperial de Roma,

sempre que possível, em

Toutain , no século passado,urbana. L. Friedlãnder e J.

julgamos ser mais relevantes, seja

as inteirações e diálogos existentes en-



1
-8

posteriores. 0 conceito

de que os espetáculos fossem um instrumento de despolitização das

massas urbanas de Roma, ou de apaziguamento das contradições in

ternas da própria sociedade, perdurou por muito tempo, aindae

encontra alguns adeptos, sobretudo em obras de caráter geral que

cepção, os jogos seriam eventos necessários para manter o contro

le e o domínio do público, às expensas doque se entreteria Es

tado, não questionando,

Um dos ataques mais duros sofridos por esta abordagem

foi o realizado

(tradução do termo original évergétisme)- teto de

ma central de sua análise. Através desta noção , espetáculosos

não seriam oferecidos em virtude de eternanecessidade deuma

equilíbrio do contrato social, histó-sim devido a um pactomas

característico das sociedades antigasrico, conceito foi

desenvolvido e revisto por ele próprio em diversos artigos nos

foram feitas correções significativas.quais

A partir do final da década de setenta encontramos di

versos autores que assumiram uma posição crítica frente às consi

derações de Veyne. Alguns, como P. Ricoeur e A. Schnapp, construí

argumentação contra o posicionamento teórico-metodológi-ram sua

extremamente bemco por ele

atravésfundamentados nas

apresentam um capítulo referente aos espetáculos.Dentro desta con

p. 9-10.

defendido. Outros, como Z. Yavetz^

por P. Veyne que propôs, em seu lugar o concei-

fontes do período, realizaram estudos

atuais, sendo desenvolvidas em análises

em troca, a ordem estabelecida.

1 - VEYNE, P. Le Pain et le Cirque. Sociologie llistorique d'un
Pluralisme Politique. Paris: Seuil, 1976.

"evergetismo"

1. Tal
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dos quais analisaram o tema dos espetáculos oficiais na Roma Impe

rialsem lançar mão do conceito de despolitização ou de explica

ções de natureza psicológica. Passou a predominar,

bordagem que valorizava as questões políticas como, por exemplo ,

relacionamento do Imperador com a plebe urbana da Cidade.o

por as. diversas formas de análise desenvolvidas pelos diferentes

autores.
t

1. Os ludi na historiografia do final do século XIX e início do

XX.

Uma das referências constantes na historiografia dos úl

gen aus des Sittengeschichte Roms com a tradução francesa Moeurs

capítulo dedicado aos espetáculos. Posteriormente , o autor publi

cou o artigo Les jeux - no Manuel des Antiquités romaines, volume

significado dos espetácu-onze. Tais textos alertam para o

los em Roma e para o papel por eles desempenhado. As prinicipais

fontes utilizadas foram Suetônio ,Tácito, Díon Cássio e a História

Friedlãnder declara que a grandiosidade da vidaAugusta. romana

poderia ser percebida através da suntuosidade dos espetáculos na

sendo que estes eventos acabaram por se constituir num e-Cidade,

lemento valioso para a apreciação do aspecto espiritual morale

do período

L.2 - FRIEDLÃNDER, L. Moeurs Romaines d' Auguste à la fin du siè- 
cle des Antonins. Paris: C. Reinwald,1867. v. 2. p. 3.

Após esta apresentação bastante geral, passaremos a ex-

timos cem anos é a produção de Friedlãnder, cuja obra Darstellun-

romaines d1 Auguste à la fin du siècle des Antonins, apresenta um

então, uma a-

2 . Criados originalmente, em sua maior parte, para en-
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cerrar festividades de caráter religioso,os espetáculos foram per

dendo Repú

blica,

apoio popular. No Império, os príncipes teriam a certeza de que

da cidade de Roma

cia tais eventos era um dos melhores caminhos para se conseguir o

cumprimento das resoluções do Imperador. Tácito fornece exemplos

concretos desta afirmação nos casos de Nero pri

meiro demonstrou toda sua popularidade espetáculosdurante os

( Anais, XVI,4 ) segundo foi aclamado pela Cidade no tea-e o

tro ( Histórias,

númeroFriedlãnder assinala que a multiplicação do de

espetáculos conduzia a um ponto a partir do qual a realização des

tas celebrações não dependia mais da vontade pessoal do Impera-

já que tinham se convertido numa necessidade do conjuntodor, da

foram transformados num direi
4to que cada novo soberano deveria respeitar e manter Baseado

em certas passagens de fontes, foi traçado um quadro do compor

em relação aos jogos oficiais.dos primeiros imperadorestamento

Augusto freqtientava os espetáculos constantemente, pois os consi

derava de grande importância ( Suetônio - Augusto, XLIII ). Tibé-

XXXIV )

Idem Ibidem P- 3.3
Idem Ibidem p. 5.4

ik1

e de Vitélio. 0

rio demonstrava pouco gosto por eles (Suet. - Tibério,

Vespasiano não era muito generoso, mas fez construir um anfitea-

este significado com o passar do tempo. No finai da

já multiplicados, se convertem num eficaz meio de angariar

II, 62 ).

os jogos eram um modo seguro de obter prestígio junto à população 
3

. A admiração do povo pelo soberano que ofere-

população. Assim, "o pão e o circo"
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que

com os espetáculosmais teria se preocupado em satisfazer o povo

o Jovem - Panegírico de Trajano, XXXIV ). Nerva chegou a(Plínio,

suprimir alguns desses eventos (Díon Cássio - História Romana >

0 autor constata também que,

blicos adquiriram uma nova possibilidade de congregar a massa ur-

es diante do

. Tais manifestações seriam recebidas com

ex

pressão. Sustentando esta proposição^/ encontramos uma passagem em

Amiano Marcelino ( con-

o circo se converteu - após o fechamento

local de reuniões. 0 Im

perador veria com bons olhos esta canalização dos anseios da mul

tidão para dentro do contexto dos espetáculos. Os pedidos, expres

a fa-sos pela

tos relacionados com os próprios espetáculos, solicitação

teatral ou a atuação de um determinado gla-de uma representação

Os jogos acabavam por se constituir em eventos que envol-diador.

viam a sociedade de forma global e incluíam a aristocracia. Esta,

além de assistir, chegou inclusive a participar, sobretudo das

corridas eqtiestres , tidas como a atividade mais importante e po-

p. 8.Idem Ibidem5

ã

pular dentre as realizadas nos espetáculos.

como a

no Império,os espetáculos pú

5 tico-social em vigor

tro ( Suet. - Vespasiano,

do Fórum - num templo, numa morada e num

clui que, para a massa,

bana, que passava a exteriorizar seus sentimentos e reivindicaçõ-

LXVIII, 2, 3 ).

soberano , sem colocar em risco a configuração polí-

XIX ). Trajano, por sua vez, foi o

população e concedidos pelo Príncipe, referiam-se

História, XXXVIII, 4, 29 ), na qual ele

relativa tolerância, em face da carência de outros canais de



de Nebo,

Para o autor,

o que melhor caracterizava a

ma era a concentração do interesse geral nos espetáculos. A par

tir daí, es-
6piritual da capital do Império . A população da Cidade é vista co

mo perigosa, pois predominaria em Roma uma massa de despossuídos

e corrompidos, considerada pior do que a existente capitaisnas
7européias da metade do século XIX . A preocupação central de am

bas as obras de Friedlãnder foi detalhar separadamente os diver

sos tipos de eventos realizados nos espetáculos. Nos anfiteatros

representações cênicas, as caçadas,seriam apresentadas as os

as corridas e-combates de gladiadores e as naumaquias. No circo,

Haveria - julga o autor - um temor de que a atuação deqtiestres.

aurigas, que sabiam obter o aplauso popular, comprometesse a es

pontaneidade natural das manifestações de apoio às facções circen

riam um dos fenômenos mais importantes e curiosos da época imperi

em Constantinopla.

Ainda no que concerne às facções, alguns imperadores dei-

agremiação. Além dexavam clara sua preferência por uma ou outra

oprimiamseu grupo, os soberanos por vezespoder favorecer e

ocor-

P. 31.Idem Ibidem6
Idem Ibidem P-4.7

ocorreu um processo crescente de degeneração moral e

al, porém o apogeu da atuação destes grupos só se deu mais tarde,

aterrorizavam os integrantes das facções adversárias, como

Cômodo, Caracala, Geta e Heliogábalo nestes eventos.

ses. Esses eventos, que em Roma agrupavam a população , constitui

Demonstrando tal fato, é citada a participação

"monstruosa" situação política de Ro

1
-12
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Calígula (D. Cass. - Hist. Rom. Os auri-

égas desfrutavam que

comprovado pelas inscrições sepulcrais referentes condutoresa

Delas constavam o nome,de carros.

vitórias e as facções a que pertencera. A profissão era relativa

mente bem remunerada e um corredor vitorioso podia chegar a reu-

como

maioria

utilização

supõe-se

territórios, as possibilidades de um maior maisaumentaram e

espetáculosvariado contingente de animais. Sua participação nos

ia de simples exibições até combates Independentemendiversos.

o circo e o anfiteatro exerciam uma atra-te do evento realizado,

ção muito intensa, pois os espetáculos eram de grandiosidadeuma

imponente.

tidoNa tentativa de manter-se afastado de um contexto

por ele como degenerado , Friedlãnder afirma que nada revela me

lhor o abismo existente entre a mentalidade e a sensibilidade da

Antiguidade romana e da Europa contemporânea em que vivia,do que

até. Estes jogos perduraram em Roma

549.quando o rei ostrogodo Totila realizou as últimas corridas
9

Idem Ibidem8
Idem Ibidem9

... 1

p. 36.
p. 65-

a existência de um co

reu com

equestres numa Roma "despovoada, empobrecida e decadente"

em larga escala nos espetáculos,

o apreço pelos espetáculos

nir uma considerável fortuna. Já os gladiadores eram tidos

e sua atividade considerada como infame. Devido a sua

mércio lucrativo que os trazia até Roma. Com a conquista de novos

malfeitores, condenados ou prisioneiros de guerra em sua

de claro prestígio junto à sociedade, o

a idade com que falecera, suas

, LIX, 14, 5 ).



0 verbete ludus do Dictionnaire des Antiquitês Grecques et

Romaines de J. Toutain trata dos espetáculos em Roma abordando as

diversas ocasiões nas quais os espetáculos eram realizados. Vá
rios eventos que surgiram ainda na República permaneceram durante

reçeram comemorações típicas do novo período. Parte delas foi ins

tituída rnaise,

celebravam

festejos públicos. Contudo,

plificaram o significado político crescente diretamente

relacionados à pessoa do Imperador.

ais teria se estendido de Augusto a Teodósio

gos alcançou,inclusive as províncias,principalmente as ocidentais

essese

espetáculos tornou-se tão importante para a sociedade quanto o

Esta afirmativa foi baseada na mesma passagem de A

29 ) utilizada por Friedlãnmiano Mareeiino ( Hist.

Toutain acrescenta que além dos espetáculos normalmente reader.

havia - com freqtlência - distribuições de alimentoslizados, e

As corridas eqiiestres são res-até o oferecimento de banquetes.

saltadas como o gênero mais antigo de competição. No Império, os

combates e

Os eventos de tradição grega difundidas atividades eqúestres.

Grec-

Ideri Ibidem 137411 P-

Ludus Dictionnaire des Antiquitês 
Paris: Hachette, s.d. p. 1373.

10 - TOUTAIN, J. 
ques et Romaines.

em honra de divindades já existentes como Marte

eram os

as caçadas teriam alcançado popularidade comparável à

o Império,

os tipos de eventos que melhor exem-

pão diário^

o norte da África. Segundo o autor , o conjunto de todos

, XXXVIII, 4,

tarde, Hércules, Jano e Netuno . Outras, simplesmente

embora com importância reduzida. Por outro lado, apa-

0 auge dos espetáculos ofici
10 A .A pratica dos jo-
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dos no período de Nero, não teriam agradado muito às platéias ro-

. Nèles predominavam atividades físicas, ginástica,

e concursos musicais.

sumiram junto à sociedade acabaram por transformá-los na única

ocasião oferecida a toda população da Cidade para manifestar os

seus sentimentos em relação ao chefe do Império. Ao chegar, o

soberano era geralmente aclamado. Não raramente., a platéia apro

veitava sua presença e boa-vontade para apresentar súplicas refe

rentes aos espetáculos em si ou a outros assuntos. A citação de

episódios narrados por Plínio, o Velho ( História Natural,XXXIV.

caso de Tibério, Díon Cássio ( Hist, Rom,

Herodiano ( História do Império Romano depois de Março Aurélio ,

con

tra a própria pessoa do Imperador ou contra elementos de sua cor

adquirida pelos espetáculos de todos os gêne-te. A importância

popularidade de que desros na vida romana explicaria a intensa

frutavam aurigas e atores. Utilizando novamente Friedlander, Tou

tain enumera imperadores como Nero, Cômodo e Caracala, que atua

ram em espetáculos respectivamente como histrião,gladiador

dutor de carros no circo. 0 gosto pela participação nestas ceie

alcançou igualmente membros da aristocracia.braçoes 0 apreço

desta categoria social pelos jogos bem denotava a desmoraliaa-
13profunda e definitiva do mundo antigoção

1374.Idem Ibidem12 P.
1376.Idem Ibidem13 P-

12 ranas como a

e con

62 ) no , LXXII, 13) e

I, 12, 5 ) no caso de Cômodo, exemplifica as manifestações

A destacada significação que os jogos as-



No que se refere às críticas, são atribuídos ao cristia-

espetáculos.Através denismo os ataques mais enérgicos contra os

tais críticas foram fundamentadas a partir daTertuliano, liga

ção das celebrações com a idolatria a suposta selvageria e obse

cenidade (Tertuliano - De Spectaculis, V/ XVII/ XIX ). Sob a

. Entretanto, elesadmite-se que

subsistiram até o início do século V. As corridas eqUestres e

suas facções foram transferidas para Constantinopla caça

das mantiveram-se no Ocidente durante a Idade Média.

encontramos um capítulo dedicado aos espetáculos sob o título de

os auto

res anteriormente tratados. A preocupação

descrição detalhada dos eventos realizados. As corridas eqUes

tres tornam a aparecer

lares. No que se refere aos combates, os munera gladiatoria fo-

efetuados às expensas de magistrados ,ram definidos como sendo

primordialmente questores, durante o mês de dezembro de cada ano.

As naumaquias, realizadas por Júlio César, Augusto, Cláudio, Ne- .

Tito aparecem como uma forma especial de representação tearo e

1376.Idem Ibidem14 P.
15
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e as

caráter público dos espetáculos, o que não ocorreu com

Public Amusements. Podemos observar que é claramente destacado o

como os mais antigos divertimentos popu-

influência do cristianismo Constantino suprimiu .segundo o autor,
14 os combates de gladiadores

básica do texto é uma

15Em Companion to the Roman History de H. Stuart-Jones

JONES, H.S. Companion to Roman History. Oxford: Claren- 
don, 1912.
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batalhas navais,reproduzindo episódios históricos marcantrai de

tes e o teatro é considerado como sendo de conteúdo por demais

grosseiro.

No tocante à questão dos espetáculos seculares - festejos

que comemoravam o início de um novo período - uma obra nosraros

Recherches sur les jeux seculaires. Nela ,parece fundamental:

formaJ.

distintos de comemorações realizadas no Imprecisa, dois ciclos

rie canónica definida por Augusto, que restaurou em 17 a.C. uma

tradição de eventos promovidos pelo oráculo de Cibele e organiza

dos pelos quindecênviros. 0 primeiro deles ocorreu no contexto

das dificuldades da Primeira Guerra Púnica. Nessa série, realiza

espetáculos circenses e sacrifícios. 0 segundo ciclovam-se se

ria o dos ritos pelo aniversário da divindade Roma, ou seja, o

dos jogos de júbilo pela fundação da Cidade. Os autênticos jogos

nenhuma.ligação com tal fato históriseculares não apresentavam

co.

A partir desta diferenciação,os eventos promovidos por

a-

nalisados e classificados. As celebrações promovidas por Cláudio

de júbilo , segundo Aurélio Vitor ( Livro

os

considerava como seculares. Tácito não lhes dispensou maior aten

ção . A dificuldade e a controvérsia quanto à natureza desta co-

pério. 0 primeiro seria o dos próprios jogos seculares - uma sé-

em 47 d.C. eram jogos

Gagé tem como maior mérito o conseguir distinguir, de

Cláudio, Domiciano, Antonino, Septfmio Severo e Filipe foram

dos Césares, XXVIII ); já Zózimo (História Nova, II, 1, 7 )
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memoração advém sobretudo de dois fatores . Cláudio refez os cál

republicana ti-culos de Augusto, por considerar que a tradição

nha sido restaurada em momento equivocado. Além disso, não se

cunharam moedas comemorativas da ocasião, o que facilitaria sua

( Cláudio, XXI ) defende que os eventosidentificação. Suetônio

promovidos por Cláudio eram seculares, já que cerimonial

seguia o implantado por Augusto. Apesar de não manter a datação

Cláudio conservou o ritual de 17 a.C.escolhida por Augusto,

logo, seus espetáculos foram considerados como seculares por Ga-

No caso de Domiciano, Tácito Suetônioe

( Domiciano, IV ) relatam espetáculos grandiosos, dentro da tra

dição das comemorações seculares. Entretanto, quanto ao cálculo

da data da realização dos eventos - 88 d.C. - ignorou-se a ante

cipação feita por Cláudio, para se resgatar o proposto por Augus

o Imperador Adriano inaugurou uma tradição, qualna

jogos de júbilo estruturariam a partir de uma duplaos se comemo

ração anual: o natalis urbis convencional era agora celebrado

juntamente com o natalis templi urbis. Tal fato se explicaria pe

la natureza da religião greco-romana , na qual o natalis de um

templo era facilmente assimilado ao de sua divindade. Na Cidade

esta equivalência foi particularmente di

vindade Roma era possuidora de um nascimento histórico.

J. Les
83 -89.P.

16 - GAGÉ,

o seu

to. Em 117,

,16 ge

concebível, já que a

Belles Lettres, 1929.

( An., XI, 2 )

Recherches súr les Jeux Seculaires. Paris:



-19

Os eventos promovidos por Antonino foram tratados por Au-

( Lív, Ces.,XV ) como sendo realizados a fim derélio Vitor co-

fontesmemorar os novecentos anos da Cidade.A maioria das outras

cèle-textuais os

com a de Cláudio,bração relacionada exatamente cem anos antes .

,. Antonino já se encontrava sob a influên

cia da nova tradição criada por Adriano. A dupla comemoração do

natalis urbis e do natalis templi urbis era realizada anualmente

de forma regular . Antonino teria somente engrandecido a celebra

ção daquele ano, especificamente para festejar os novecentos anos

da fundação de Roma . Os espetáculos realizados por Septímio Seve

ro em 204 são considerados como seculares, porém o texto não se

detem em sua análise.

Os jogos de Filipe tiveram a oportunidade única de co

das fontes que a eles sememorar os mil anos de Roma. Nenhuma re

ferem demonstra que os quiridecênviros os tivessem dirigido, çarac

terística das celebrações seculares. 0 que se observa na ocasião

da mesma liturgia de Antonino ,é basicamente o emprego acres-

ligados às celebrações seculares,cida de alguns princípios ou

uma conciliação entreseja, houve uma tentativa de firmar os

dois ciclos distintos.

É interessante acompanhar como outros textos trabalharam

pela

Idem Ibidem17 98-103.p.

17Contudo, segundo Gagé

a questão antes da classificação proposta por Gagé e aceita

ignorou. A datação de 147 poderia sugerir uma
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da historiografia. Selecionamos,para isto,maioria verbeteo

no Dictionnaire des Antiquités Grecques etSaeculares ludi Ro-

ção do período republicano Im

pério, esses eventos marcavam o fim de um século a inauguraçãoe

de um novo período. Mas a noção de século não apresentava a pre-

matemática atual. Existia um conceito ligado a fatos, da nacisão

outro fundamentado sobre cálculos humanos possuíam.tureza, que

medidas e pontos de referência distintos

caráter As

comemorações de Augusto se dividiam entre sacrifícios cerimoniais

e jogos oferecidos circen

ses eram precisamente a parte dos festejos mais conhecida pela po

pulação . Os espetáculos seculares de Cláudio não apresentariam

já realizados por Augus-

tivessem
18assistido aos eventos de 17 a.C.

As demais celebrações, realizadas por Domiciano, Antoni

A únicada por Augusto.

ciano seguiu a de Augusto ( Suet. - Dom,, IV ) enquanto Antonino

caráterAs celebrações citadas foram consideradas como jogos de

somente

Dictionnaire des AntiquitésSaeculares LudiJ .A.18 - HILD,

em seu nome. As atividades cênicas e

maineg de J. Hild. A atenção do autor concentra-se sobre a tradi- 

e sua restauração por Augusto. No

adotou os cálculos de Cláudio ( Aurélio Vitor - Liv. Ces., XV ) .

variação seria em torno das datas: Domi

secular, sem exceção. Isto se deu porque o autor atentou

sentido, devido à sua proximidade com os

to; inclusive poderiam estar , na platéia, pessoas que

religioso, de concepção mais arbitrária e elástica.

-e, ainda, um último, de

no, Septímio Severo e Filipe, estariam dentro da tradição elabora

Grecques et Romaines. Paris: Hachette, s.d. p. 996.
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se

refere ao ritual realizado não foram examinadas pelo autor.

2. A questão através do conceito de despolitização

sur

gimento de uma série de autores que baseava suas análises sobre

os espetáculos oficiais numa mesma concepção:

da plebe urbana de Roma. Destacamos de início entre estes , J.

Carcopino que abordou o tema num capítulo denominado Les Specta-

. Suas considerações partem claramente

( Satiras, 80-81 ) e Frontãomelhantes de Juvenal X, ( Princ.

11 )Hist., V, que defenderam

lar na questão do

tes examinadas foram Suetõnio,

0 aumento do número de dias em que eram realizados os

jogos seria uma conseqiiência inevitável da situação politico-soci

al do período. A partir desta ampliação, tais eventos auxilia

ram a consolidação do domínio sobre Estas celebrações

então, parte integrante do poder imperial,seriam, um instrumen

to do absolutismo teriam

suas paixões desviadas e ocupariam seu tempo com o interesse pe
los espetáculos. Esta prática os alijaria do processo político.

na

CARCOPINO, J.19
235-286.P-

20

J

a da despolitização

as massas.

as massas de desocupados

das proposições se

Tácito, Marcial e DÍon cássio.

n 19 cies

Após esses primeiros estudos citados, constatamos o

"pão e do circo" oferecidos em Roma. Outras fon

para a datação dos eventos: as diversidades existentes no que

Empire. Paris: Hachette, 1939.
La Vie Quotidienne à Rome à l1 Apogée de l1

20 . Na Cidade,

a concentração do interesse popu

Idem Ibidem p. 239.

Ê citada a passagem de Díon Cássio ( Hist. Rom., LIV, 17, 5 )
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qual um artista de teatro rspondeu .a Augusto ser conveniente pa- '

par

ticipantes dos espetáculos. Apesar deste quadro traçado de afas-

nos

jogos era estabelecido um contato salutar entre a multidão e o

Príncipe, impedindo o perigoso isolamento deste.

No que diz respeito às atividades diversas desen

volvidas durante os jogos,elas foram tratadas separadamente no de

correr do capítulo. As corridas equestres eram os jogos por ex

celência. As facções circenses foram fundadas para subvencionar

as grandes despesas geradas pela constante preparação dos aurigas.

o gênero mais difundido era a farsa burlesca ouQuanto ao teatro,

burlesco-dramática, baseada tanto quanto possível na realidade co

phecida por toda a platéia. Plínio, , 3),

criticou o gosto popular pelos espetáculos cênicos e se dizia imu

a esse entusiasmo

Em sua análise das nos anfiteatros, fica cia

sacrifício humano em festas cera a reprovação de Carcopino pelo

alegremente por toda a comunidade. Para este autor ,lebradas a

predileta da população no Império.Nesgladiatura era a atividade

ta época, mais sinistro instrumento deela teria se convertido no
21reinado à disposição dos Príncipes . Devido a sua exterma difu-

suprimidos, porém "bons impetais combates não poderiam sersão,

tentaram humanizá-los,como Tito, Trajano e Marco Aurélio,

21 Idem Ibidem 268.P.

radores"

ne

"matanças"

ra o soberano que o povo detivesse sua atenção nos artistas

o Jovem ( Cartas, IX, 6

tamento da plebe^ em relação à política, o autor afirma que
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Carcopino afirma que a supressão das disputas ter-se-ia

verificado a partir da difusão do cristianismo pela ação de impe-

Constantino transferiu os condenados,

que eram utilizados como gladiadores, para a realização de traba

um edito de Honório supri-

no entender do autor,

que os Césares do paganismo ha

Outro autor a trabalhar com o conceito de despolitização

foi R. Auguet. Em sua obra Les Jeux Romains, inteiramente dedica-

idéias de crueldade e de civilização estão associa

dos espetáculos oficiais. Paradas na sua explicação da natureza

ele, jogos foram uma espécie de ópio que fornecia ritmo a vida da

. Durante o Império, ocorreu um proces

so de perda de importância religiosa dos jogos. Assistindo a es

tes eventos, a população de Roma esquecia o seu afastamento do

campo político.

num direi

to dos cidadãos que nenhum imperador conseguiu negligenciar de.

22
23
24 - AUGUET,

Flammarion,
- Idem Ibidem

ris:
25

"a cristandade apa-

23 viam manchado os anfiteatros"

24Cidade em seu quotidiano

miu os combates. Assim,

22 que promoviam as lusiones - combates menos violentos

radores convertidos. Em 326,

25 forma total

gou o crime de lesa-majestade, com

lhos forçados. Posteriormente, em 404,

. 0 mais célebre recalcitrante foi Tibério;mesmo as-

vilização do lazer, com os espetáculos convertendo-se

da ao tema, as

0 autor defende a existência, em Roma, de uma ci

Idem Ibidem p. 285.
Idem Ibidem p. 286.

R. Cruauté et Civilisation. Les Jeux Romains. Pa- 
1970. p. 7.

p. 228-230.
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houve diversas celebraçõs em seu governo. soberanoParasim, o

não era suficiente fornecer os eventos, era conveniente sua pre

sença e um comportamento acessível. cujaFoi o caso de Nero, po

pularidade persistiu após a sua morte.

Da mesma forma que Carcopino, Auguet alerta que . . tais

possibilitavam ao imperador estabelecer umfestividades contato

indispensável para o bom funcionamento de regimecom o povo, po-

As reuniões nos

circos e anfiteatros se converteram num tipo de assembléia contro

lada pelo Príncipe e a prática de oferecer espetáculos em um ver

pularizados .tornaram-se um instrumento de propaganda política

nas mãos de organizava.quem os

Dentre os críticos dos espetáculos oficiais destaca-se

Sêneca, como uma voz solitária na censura aos combates de gladia-

no período. Cícero e Plínio,dores o Jovem justificavam os com

bates, argumentando que seu funcionamento era uma escola de vir

tudes. , diante deste posicionamento, o historia

dor muitas vezes assume uma postura uma'

análise mais aprofundada da questão dos espetáculos oficiais.

, já na década de oi-J. N. Robert em Les Plaisirs à Rome

considerou também os jogos como um modo seguro detenta, mobili-

231.Idem Ibidem26 P.
238.Idem Ibidem27 p.

(

27Segundo Auguet

26 como autoritário e demagógico

moralista, o que impede

lítico, tido

dadeiro ato político. Ainda no final da República, os jogos já po
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ocupar a multidão e como um mecanismo através do qual o ,im-zar e

perador mantinha algum contato direto com o povo. Diferentemente

abordagem propõe a idéia da exis

tência de um prazer festivo da coletividade, relacionado aos es

petáculos. Tais celebrações possuiriam um caráter segrado o que

as diferenciaria dos jogos realizados no período contemporâneo

nenhuma das manifestações atuais lhes poderiaMesmo assim, ser

igualada. A organização do calendário da Cidade demonstrava que

sagrado do profano. 0 caráterem Roma distinguia-se o tempo re

ligioso das celebrações foi aproveitado pelos imperadores , que

teriam transformado os espetáculos oficiais num possante instru

mento de poder político exercido sobre uma população constituída

em sua maioria de desocupados. A plebe da Cidade preferia perma

mente às celebrações suntuosas

M. Meslin foi outro autor que utilizou o conceito de

despolitização em sua obra Homme Romain. No seu entender,L' os

jogos eram um local de encontro entre o povo e o Imperador, cons-

tituíndo-se também num extraordinário meio de alienação políti-

politização forçada.Para a população da Cidade os espetáculos no

verdadeiro vício no períodocirco haviam se transformado em im

perial e o soberano sabia aproveitar politicamente este fato. A

28 - ROBERT, Les Belles Lettres,J.N.
1986. 85.P-

r

necer em estado de pobreza, desde que pudesse assistir coletiva-
28

Les Plaisirs a Rome. Paris:

ca a serviço do absolutismo, atuando como instrumento de uma des-

dos autores já analisados, sua
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prática, comum na República, de angariar prestígio pessoal com a

promoção dos jogos teve continuidade durante o Império, sendo

grandemente ampliada nesta fase. Ao lado da abordagem por meio

da despolitização, surgiu no texto a defesa dos jogos como

uma forma de felicidade coletiva que acabou transformarpor se

serviço públiconum verdadeiro exigido pela plebe, juntamente

com as reivindicações referentes à distribuição de gêneros ali-

,_essas celebrações -eram claramente uma

resposta do grupo social à necessidade de se compreender como uma

coletividade própria

3. Posturas Diversas

Embora o conceito de despolitização fosse o dominante ,

outros estudos desenvolvidos paralelamente sequer o mencionavam .

tentaE o caso de um pequeno texto no qual o autor R.

trazer para Roma a discussão do papel das facções de circo. M.

em Bizâncio, parti-afirmou que representavamelas

as atividades ultrapassavam o hipódromo.

vermelhos representariam os extratos in-

L'29 - MESLIN, M.
178.Idem Ibidem30

31 - GOOSENS,

Bru
1936.617-716,

3 2 Manojlovic

30 . Para Meslin

„ 31Goosens

P-
R. Note sur les Factions de Cirque ã Rome. Byzan-

29 mentícios

dos políticos, sendo que

Os verdes, somados aos

Homme Romain. Bruxelles: Hachette, 1985 p. 175.

14, fas. 1, p. 205-209, 1939.
32 - MANOJLOVIC, M. Le Peuple de Constantinopíe. Byzantium.

tium. Bruxelles, t.

xelles, t. 11, p.
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clas-feriores as

ses superiores. 0 artigo de Goosens procurou demonstrar que esta

divisão já se iniciara no circo de Roma, tenhaembora o processo

dúvida atingido seu apogeu em Constantinopla. Sob esta con-sem

cepção, os azuis e os verdes eram recrutados em Roma dasdentro

mesmas classes sociais que mais tarde em Bizâncio. Carcopino, ba

dos

partidos, no sentido político, teria dado às' competições
33nhecido caráter ligação com o Estado

A partir das tratados como con-o

trário do ideal de ocupação política. Para Goosens, caso se ates

te a existência de atividade das facções fora do espaço dos jo-

deveria ser reavaliada. 0 episódio citado para

o da nomeação de Vitélio parafundamentar sua proposição foi o

( Suet. Vitélio, VII ). Talgoverno da Germânia Inferior fato ,

só teria ocorrido por influência de T. Ví-tido como escandaloso,

ànio, que protegia o futuro imperador, pois ambos pertenciam

mesma facção azul.

Durante os períodos de calma, as facções se restringir!

am a simples escuderias rivais sem caráter político. Todavia,nos

tempos de turbulência - de Galba e Vitélio facçõesas

passavam a desempenhar um papel políti-alteravam suas atitudes e

membros seriam oriundos de meios sociais distin

tos. Observamos claramente neste artigo que o autor refere-se a

255.P-

<Â

(

como os

o seu co

da sociedade, enquanto os azuis e os brancos

fontes, os espetáculos foram

33 - CARCOPINO, J. Op. Cit.

fanático, sem qualquer

seado em fontes como Juvenal, afirmava que o desaparecimento

gos, a questão

co, já que seus
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questões políticas dentro do contexto dos espetáculos, mesmo que

fossem somente em momentos especiais de crise; deste modo fica a-

fastada a noção da existência de uma despolitização forçada ou

planejada da plebe urbana.

Em mais uma obra que tratou da vida quotidiana em Roma

trabalha cêni-separadamente os jogos circenses

deles um capítulo. As duas . celebraçõescos,■dedicando a cada um

pertenceriam ao culto romano, sendo festas do calendário oficial.

A população da Cidade foi vista somente como uma platéia que man

tinha a calma na maior parte dos pudessem ocor-

da grupo contava com seus próprios simpatizantes ( Petrônio - Sa-

tiricon, LXX ). No que toca à questão do término dos jogos gla-

diatórios,o autor não Carcopino, a atuação de uma

legislação de imperadores cristãos contrária aos combates:

concepção foi o triunfo de cristianismo junto à sociedade que o—

casiou a perda de sentido desses espetáculos.

A Civilização Romana abordou os espetácu-P. Grimal em

los no segmento destinado aos prazeres da Cidade. Na República

cada crise político-social podia dar origem a novas celebrações,

que tinham implícita a intenção de superá-la. Os jogos eram atos

religiosos e rituais para manter as desejadas boas relações entre

34 - PAOLI, U.

em sua

rer manifestações de confronto entre facções adversárias, pois ca

e os34U. Paoli

defende, como

eventos, embora

ria, 1950.
Urbs - La Vida en Roma Antigua. Barcelona: Ibé-
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a Cidade e seus deuses. Sob a aparência de una mera competição

estavam era evidência interessescomo as corridas equestres,

mais amplos, que o espírito esportivo não bastaria para explicar.

Ura possível entendimento seria a adoção de da cor ou facção por

uma determinada classe social que a tomava como símbolo e identi-

rânep - na maior parte das vezes - mostra-se escandalizada com o

gosto aristocra-
36tas de Roma não encontrariam nenhum prazer nestas lutas sen

do o seu público composto pela plebe urbana acrescida de pessoas

vindas de dos

espetáculos junto à sociedade teria sua explicação no fato de

que Roma

civilização moderna

4. A produção de Paul Veyne

A primeira crítica sistemática ao conceito de despoliti

zação foi a realizada por Veyne,ao propor a noção básica de

getismo". No texto publicado em Annales ESC tratado

dentro de um contexto mais amplo, no qual se partiu de uma inva-

"ever

35 ficava-se cora ela em definitivo

soube dar ao lazer uma importância muito maior do que a

evergetisme devant les
Paris, n2 3, p. 785-825, 1966 .

outras regiões do Império. Para Grimal, o alcance

35 - GRIMAL, P. A Civilização Romana. Lisboa: Setenta, 1990 p. 
246.

36 - Idem Ibidem p. 251.
37 - VEYNE, P. Panem et Circenses:!1 

Sciences Humaines . Annales ESC.

Na concepção do autor, a consciência do homem contempo-

37 , este foi

popular pelos combates sangrentos. Contudo, os
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■■ riante que tendeu a ser destemporalizada. 0 novo conceito estava

relacionado à longa elaboração e permaneceu ativo através de to

do período helenístico em que ocupava uma posição de destaque

Mecanismos semelhantes existiriam em outras sociedades

potlatch em certas regiões do México e da América do Sul - mas

não totalmente iguais.

Todo membro da aristocracia governanate de cada cidade

a fazer doações e

todos esperavam dele

tal atitude. Este procedimento - mais significativo do que um

simples costume e mais sutil do que uma instituição - foi defini

do como uma prática de ajuste social ricos

participavam do poder sem contestar a ordem estabelecida. Uma das

funções principais de tal mecanismo seria a da integração do in

divíduo na comunidade. As doações da aristocracia helenístico-ro-

mana não estariam sempre atreladas obrigação mas existiria,a uma

ao mesmo tempo, um mecenato espontâneo. Era sobre esta base dupla

- de obrigação e de espontaneidade - que a cidade antiga man-se

. As condições para o aparecimento

seriam a constituição de seu caráter cívicodo e

a configuração de uma organização política não autoritária, geri

da por uma classe de notáveis

a política constituiria uma atividade de lazer,tes, antes de ser

Idem Ibidem38 798.P-

Idem Ibidem39 809.P.

38 , graças ao qual os

"evergetismo"

e proprietários fundiários. Para ,es

como o

39 tivera durante cinco séculos

era-, levado, por uma espécie de moral de classe,

a oferecer prazeres ao povo; por outro lado,
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uma carreira profissional. Os notáveis se integravam como parte

mesmo

tempo, afirmavam-se como elementos especiais por sua riqueza. Um

para a análise da sociedade e doconceito fundamental

como uma

almejada diferenciação social. Em relação aos altos gastos decor

rentes dessas doações, devemos considerar que, nas sociedades pré-

-industriais,raras eram as ocasiões e oportunidades para investi-

especializa

dos ou decididos a correr riscos

se

espetáculos de circo e , seriadeapaixonaram pelos seus arena

esta-daquela sociedademais correto afirmar que os interesses

, toda explicaçãovam investidos nos jogos. que

a de passividade da população urbana de Roconsidere idéias como
como ópiosser excluída. A premissa doma deve do

romano tirou sua falsa comprovação do conceito polêmico desde

politização •

foi submetido■t a

.Par

seria compreendido como

prestígio

uma

com

797.Idem Ibidem40 P-

mo"

"evergetismo"

"evergetis

"pão e circo"

"evergetismo

uma avaliação através de sistemas de explicação sociológicos

40Segundo Veyne

ou autoridade. Essa prática faria a sociedade funcionar como

tindo do estruturalismo, o

Em lugar de dizer, como Friedlãnder, que os antigos

Por fim, o conceito de

uma troca: quem o praticava, trocava suas riquezas por

do grupo social através das doações realizadas; porém, ao

surgiu desta dualidade: o da distancia social, tida

estrutura, assegurando sua coesão e determinando a ruptura

mentos, salvo por intermédio de alguns profissionais
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ape-

as

regras de casamento - uma análise estruturalista do

deveria considerar conjuntamente as regras relativas às doações

e às leis

poderia ter preenchido a função do atual fisco,o

porém corrente

abordaria o

são e do equilíbrio da sociedade e do Estado.

Como se Escreve a HistóriaEm

vidas posteriormente podem ser observadas em seu criadouro. Veyne

deixa claro que na sociedade lugarum

paterna-

generosidade ou rivalidade. Os pagãos declaravam agirlismo, as

sim por generosidade ou espírito cívico em relação à cidade. 0

foi uma criação de H.-I.termo Marrou datada de

1948. 0 governo da cidade seria um direito e um dever pertencen-

privilé-prisioneira de seus

gios, pelos quais pagaria por meio das doações. 0 nobre distri-

protegia

liconcedia esmolas,

tiplicava as obras pias e caridosas.

41 - VEYNE, P.

1983.

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

também como elemento assegurador da coe

nas como um sistema hipotético-dedutivo - da mesma forma que

as artes e as letras - tornando-se cristão ,

sem criar a partir dela um orgão próprio. Esta

bertava ocasionalmente seus escravos, embelezava basílicas e mul

te à classe governante; esta seria

buía pensões aos seus clientes, construía anfiteatros,

romana, as doações tinham

municipais sobre o mecenato. Seguindo o funcionalismo,

Como se Escreve a História. Lisboa: Setenta

de destaque, apesar das motivações diversas: arrivismo,

uma ordem natural. Entretanto, se a estrutura for entendida

41 , as teorias desertvol-
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A produção de Veyne acerca do tema atingiu seu ponto má

textosem

menores. Trata-se de uma monografia cujo objetivo foi avaliar o

como um traço fundamental da cultura antiga. Ele te

na vida antiga na época helenísria ocupado um lugar de destaque

. Veyne tentou estabele

cer uma definição para o termo, como sendo as doaçoes de um indi

víduo para sua coletividade . A partir deste conceito, foi estru

turado a parte inicial da análise, procurando avaliar quem eram

E uma avaliação deos doadores e quais suas formas de conduta. ca

ráter metodológico que pretendeu elaborar os conceitos teóricos a

capítulos.à prova nos demaisserem colocados

único ,antigo seria um fenomeno quase0

não estruturado em outros períodos, porem as invariantes que o

comporiam reaparecem adaptadas em diferentes épocas históricas

Para o autor, se considerarmos a magnificência como sendo um tra

ço antropológico uma invariante - podemos chegaruniversal a

conclusão de que todos os homens tenderiam a realizar atos de ge-

independentemente do período ou da sociedade emnerosidade, que

seria uma tendencia do homem desdobrar

cado como imposto ou redistribuição

co foi frisado inúmeras vezes: tratava-se do gesto de alguém que

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

ximo em Le pain et le cirque '.Neste estudo,o autor sistematiza e

social. 0 seu caráter públi-

desenvolver. suas considerações anteriormente expostas

viveram. 0

tica e romana, entre 300 a.C. e 300 d.C.

se, atualizar suas possibilidades, nao podendo isso ser classifi-
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pública. Se as doaum mecenato da vida

tiu toda uma preocupação do autor em diferenciar o

da caridade

motivações.condutas dos agentes e

A segunda parte da obra buscou estabelecer três formas

de de invariantes distintas:advindas a de tipo li

vre vinha da própria tendencia do homem em realizar doações; já

ob honorem encontrava sua invariante relacionadao

à questão política e o funerário àreferia-se a temas relativos

morte. Este último

mida pelo segundo. 0 livre teria surgido numa época

em que as cidades tinham necessidade de indivíduos que, além de

ocuparem gratuitamente as funções públicas, aceitassem assumir

de modo total ou parcial - as despesas materiais do cargo. Existi

ria uma soma honorífica que os doadores pagavam pelo direito de

ocupar funções públicas. 0 obrigatório seria um sub

da essência política, enquanto o mecenato livre estava-produto

alheio a qualquer lógica política, pois associava-se a um fenôme

ambos se manifestavam por tipos seme

lhantes de doações.

geral, seria um ato de uma mi0

noria que realizava ofertas para se afirmar como superior diante

Os doadores eram notáveis,do conjunto da sociedade. chefes natu- '

rais da população. As doações não seriam uma causa do poder poli

tico dos notáveis, nem uma consequência direta deste poder, ' pois

f.

"evergetismo"

"evergetismo", de modo

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

ajudava sua coletividade,

parece ter sido uma modalidade especial assu-

ções não eram destinadas à cidade, não havia "evergetismo". Exis-

■ no de ostentação. Todavia,

cristã, a partir de seus diferentes beneficiários
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expressar

através dessas doações.

gre

go e ao praticado

no período do Império. A beneficiáriameno das

segurados o pão e os jogos. A prática do imperial' ,.

festa

ex

pressão das ambiguidade do poder. Quando Cômodo se exibia no an-

simplesmente avivar o

brilho de sua coroa com os louros de campeão. 0 público o admira-

que

demontrava sua

Desta forma, ele se tornava igualmente popular e soberano. A ple

be apreciava que o imperador compartilhasse de suas preferências,

julgando-o por suas atitudes, os
42jogos

1
A ideologia seria o emprego das idéias políticas ■ para

. EStas idéias poderiam ser verdadeiras ou

670.Idem Ibidem43 P.

"evergetismo"

-

"evergetismo"

"evergetismo"

a se

pela oligarquia republicana de Roma, fogem • ao

fins justificadores 43

virtuosidade e dons humanos em frente a todos

doações do Príncipe era a cidade de Roma, à qual deveriam ser as-

42 - VEYNE, P. Le Pain et le Cirque ... p. 605.

falsas, pois a ideologia não é algo concreto, mas

va, não como uma vedeta da gladiatura, mas como um príncipe

o sistema político não exigia o ato da doação. A distância social,

populares ou distantes, durante

por meio dos espetáculos oficiais, era a utilização de uma

fiteatro, como gladiador, não pretendia

contexto desta análise; assim, passamos às considerações do fenô-

outra invariante, era o que obrigava os notáveis

a serviço do Estado e da coerção social e, ao mesmo tempo, a

Os capítulos seguintes, referentes ao

a utilização
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justificadora de certos conceitos. Uma sociedade não teria . uma

ideologia, como tem uma moral,

nãobilidade coletiva ou um cerimonial. 0 imperial

de particu-tinha um grau maior de assistência do que as doações

lares. 0 Príncipe não oferecia aos indigentes

mas fazia com que os habitantes de Roma participassem das vanta

gens da fortuna dos ricos. Para Veyne, os antigos desconheciam a

de de indolentes. Não haveria a noção da possibilidade de se fa

zer trabalhar toda plebe de Roma. Existia uma categoria de indiví

duos para os quais o circo era uma atividade'essencial,os lazza-

mais por seu caráter do que pela condi-que se distinguiamroni

ção socio- económica. Indolentes e perigosos, eles davam Romaa

sua reputação de cidade que vivia só para oa espetáculos. A plebe

los astros do palco e das arenas e pelas equipes de cocheiros das

facções circenses. Os conflitos ocorridos durante os espetáculos

de Veyne, um drama sentimental - do qual os espetáculos eram o

símbolo - representava-se entre o Imperador, a plebe e o Senado .

Essas celebrações , oferecidas pelo soberano ou em sua presença,

seriam uma satisfação material que permitia ao Príncipe se aproxi

sua capital. A idéia de que a política era uma troca seriamar de

a base do conceito de despolitização aplicado aos . espetáculos'. ,

pois haveria uma troca de alimentos e jogos por passividade polí

tica. Contra esta argumentação foi proposta a noção de política

"evergetisrno"

o que lhes faltava,

uma filosofia dominante, uma sensi

moral do trabalho e, por isto, o imperador podia tolerar uma cida

romana, na qual os lazzaroni seriam incontáveis, se apaixonava pe

opunham bandos contrários de torcedores apolíticos. No : entender



-37

heterogéneas. Não existiria des-como

política, porque a plebe e o soberano ficavam face a face.Nos cir

a multidão honrava seu Imperador , reclamava

por prazeres ou fazia reivindicações políticas. Ela aclamava ou

atacava o Príncipe, simulando aplaudir ou vaiar os jogos .

Além destes dois personagens,havia um terceiro em cena:

já o Senadoo Senado. A plebe pretendia ser amada pelo Imperador,

queria ser respeitado. Estas três forças politizaram os espetácu

tarefa que foi facilitada, devido ao seu caráter público.los, 0

que era folclore, transformou-se em função dos interessses do Es

tado .

História,Em seu texto Foucault revoluciona a Veyne

definitivo,no séculocurando justificar as razões de seu término

IV,por meio do conceito de individualização. A motivação não te

ria origem no cristianismo, pois este só reprovava gladiaturaa

espetáculos. Alémdentro da condenação geral feita a todos os

disto,

. Explicações de caráter humanitário também não se aplicari

am. A gladiatura provocou sentimentos ambivalentes de atração e

parte das civilizações, o receio prevaleceu sorepulsa. Na maior

Uma vez que as razões da supressão da gladiatura não po

dem ser encontradas em aspectos religiosos ou humanitários, a pes

cias"

"indecên

a acomodação de situações

cos e anfiteatros,

o teatro sempre foi mais criticado devido às suas

bre a atração; mas em Roma deu-se o inverso.

tratou a questão do fim dos combates de gladiadores em Roma, pro-

politizaçao; pelo contrário, os espetáculos tornaram-se uma arena
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quisa foi direcionada para um campo diferenciado,visto

te oculta do iceberg político alteração

que tornou inimaginável a gladiatura em Bizâncio ou na Idade Mé-

de governan-

governados e formas diversas de relacionamento entre elestes,

. guiadorebanho

pelo Senado - apenas seu condutor, não seu proprietário - que jul

gava saber qual era o melhor caminho a ser trilhado pelo conjunto

da sociedade

No século IV aconteceram modifica

ções profundas na ordem política: os soberanos deixaram de gover

um

corpo de simples mu

danças na relação entre governantes e governados , pois o Impera

dor abandonou o papel de chefe dos guias do rebanho , assumindo

volta a admitir equívocos em suas análisesVeyne an

teriores,quando afirma ter acreditado erradamente que o

teriam a finalidade de estabelecer uma relação entre go

vernantes e governados.

Como

154.P.
156.45 Idem Ibidem P-

46 Idem Ibidem 158.P-

circo"

Nela teria ocorrido a

A princípio o povo - romano seria tratado como um

"o pao e

como a par

uma posição de caráter paternalista.
.46

to de maneira bem distinta

funcionários. Tal alteração se refletiu em

nar por intermédio da classe senatorial, para fazerem uso de

dia. A explicação viria da existência, na sociedade,

. Deste modo, a gladiatura era um espetáculo apro-

44 - VEYNE, P. Foucault Revoluciona a História IN:  
se Escreve a História. .Brasília;. Universidade de Brasília, 1982 .

em consideração tal fato, talvez Le pain et le cirque fosse escri

vado e organizado pelo Estado. Veyne diz que, se tivesse ' levado



39

a necessidade da socieda

de receber víveres e divertimentos foram transformadas em . inva

riantes existentes em toda História, tentativa de se explicarna

a motivação do oferecimento do pão e do circo , em Roma. Partindo

para a individualização do fenômeno, passariaa sua compreensão

pela inversão da questão. Para que os governados fossem percebi

dos unicamente como objetos recebedores, era preciso que eles ti

. Quando houve uma mu

dança no relacionamento entre governantes e governados - a trans

formação do povo rebanho em povo criança - o oferecimento de

veres e de espetáculos deixou de fazer sentido.

Do ponto de vista tex

to que a concepção atemporal das invariantes, presente nos .ante-

foi substituída pela individualização: Veyne só conseguiuriores,

tecer uma explicação para a temática proposta, analisando o con

texto e as particularidades do período.

relativa a vida

mesmo autor tentou novamente esclarecer al-

. Para um notável,gumas questões referentes ao o

não acesso a um cargo público na vida política da cidade equivale

ria a uma mutilação. Quem recebia a nomeação para magistratura ,

158.47
Ph.P.48 - VEYNE,

et DUBY, G.
103-121.P-

ví-

11 evergetismo"

z 48Na parte da Historia da Vida Privada

0 conceito de governantes e governados e

47 vissem sido objetivados como povo rebanho

pública em Roma, o

metodológico, observamos neste

nhia das Letras, 1990. v. I

Idem Ibidem p.
Onde a Vida Pública era Privada IN: ARIÈS,

( org. ) História da Vida Privada, são Paulo: Compa
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sobretudo os pretores, devia desmbolsar altas quantias para ofeT

espetáculos públicos ao povo de Roma. Este dignatário podiarecer

também doar somas para o tesouro da cidade, ou empreender a cons

trução de edifícios por

civismo,

foram as raízesEstes dois sentimentos,civismo e ostentação, do

que confudiram o homem público com o privado. Todos

oferecimentos dos notáveis ao povo seriam motivadosos por um

e obrigação pública emmisto de generosidade privada proporçoes

variáveis. As cidades se habituavam ao luxo público, que passava a

ser exigido como direito. A relação do benfeitor com .cidadesua

políticoscomo fora anteriormente a dos

diante dos olhos do povo. Os impe

radores desejavam dar a impressão de que prosseguiam com esta tra

dição, assumindo pessoalmente em Roma a precedência no circo e no

; lá a plebe vigiava suas atitudes.anfiteatro
ao se prestigiar e aplaudir um espetáculo, estava-se retribuindo o

oferecimento feito. Para Veyne, as analogias modernas com as Copas

Olímpicos seriam enganosasdo Mundo de futebol e com os Jogos

pois os espetáculos antigos não eram um tipo de lazer, festasmas

coletivas e rituais ao mesmo tempo,

melha de Moscou.

119 .Idem Ibidem49 P.

49-Segundo Petronio ,

"evergetismo"

0 " evergetismo."

como os desfiles na Praça Ver

necessários. Prazeres. eram oferecidos,

mente erguia construções públicas e estátuas honoríficas que con-

lo interesse de classe, mas por um espírito nobiliário que inutil-

aos concidadãos e construções, por ostentação, à cidade.

da República, tomando decisões

era física, face a face,

seria um fenômeno único,hão explicável pe-



imaginário no-

despolitização, maquiavelismoDefender conceitos como

e redistribuição equivaleria a racionalizar um fenômeno cujos cus

tos e desenvolvimento ultrapassam em muito o que seria realmente

demais em suas li

existia um verdadeiro espírito de competição' entreberalidades; os

membros da elite.

A Crítica a Paul Veyne5.

pe

lo próprio autor, podemos observar vários textos que desenvolveram

críticas e diálogos frente ao posicionamento metodológico e teóri

co defendido por Veyne.

0 texto de J. Andreau, Schmitt e A. Schnapp"P. uma

análise extremamente oportuna do método utilizado em Le pain et

autores como umale aventura

foi o tema central da obra e

sua base teórica estaria na Sociologia, na teoria política e na An

método

próprio. 0 resultado geral foi um estudo que pretendeu ser simulta

neamente uma Sociologia histórica e uma História sociológica, numa

busca das invariantes que explicariam o termo proposto. Para fu-
■ I

Idem Ibidem 120.50

P-

Zj

51 ,> e

50 bre

"evergetismo"conceituai. A noção de

necessário. Cada nobre almejava .ser superior aos

Após todas estas considerações, algumas já revistas

tropologia, já que para Veyne a História não apresenta um

cirque, tido a princípio por estes

P-
51 -ANDREAU, J ; SCHMITT, P. et SCHNAPP, A._ La MÓthode de Paul

Veyne - Polémiques et Controverses. Annales ESC. Paris, n5 2,

tavam a glória de um dinastia e resultavam de um

307-325, Mars-Avril, 1978.
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fre-

qtiência a exemplos empíricos para a elaboração de conceitos de for

definirma atemporal. A partir das invariantes, ele procura o

através de negativas: era um im-, muitas vezes nao
52posto e nem um caso de redistribuiçao social 0 desejo de apre

sentar uma análise diferenciada torna em parte., irracional a inter

teria duas definições:pretaçao do autor. 0 uma am-

liberalidades privadas em favor do público - e outra maispia as

precisa - um sistema de contribuições dadas espontaneamente, sem

obrigação formal, ma-por pessoas

atingido. À primeira vista,esta últi-terial ou espiritual a ser9

ma seria mais completa e tranquilizadora, porém Veyne, ao longo da

se esforça em demolir todas as certezas e em alterar todaobra, a

lógica do sistema.

No que se refere às formas assumidas pelo

doações feitas livremente estavam ligadas a um oferecimento poras

espontânea vontade de alguém, sem que existisse obrigação de qual-

os

oferecimentos decorrentes da ocupação de um cargo público. Em cer

entre ambas era dificilmente per

que era agravado pela similitude das doações pratic.a-

Os autores da crítica consideram - como Veyne o fez - quedas. o

caráter dos atos de era sempre o mesmo, independente

mente do agente que os realizava, pois o comportamento dos tipos

Idem Ibidem 309.52 P-

."evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo",

ceptível, o

quer natureza. Já as de tipo obrigatório relacionavam se com

gir de um texto por demais abstrato, o autor recorreu , com

tas ocasiões, porem, a diferença

que tinham um interesse, fosse
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so

mente as doações obrigatórias, seria uma concepção .estritamente

institucional . A função pública momentânea de

ria suficiente para definir a natureza de suas doações.

não apresentou nenhuma relação com0 termo

já que não houromanos,

preocupação de ordem semântica com a fundamentação do neo-

. Talvez este fato se origine da parca utilização feita

por Veyne da documentação disponível. As provas ou .embasamentoo

das afirmativas feitas não foram oferecidas de forma constante ;

Em ■grande < parte o texto se restringe a tratar de exemplos se

lecionados, que são qtilizados na comprovação de concepções ..teóri

cas. Veyne apresentou uma visível preferência pela noção de

, porém nenhum dosem detrimento da de conceitos foi

nitidamente definido. Isto fez com que expressões como "barreira

carecessem de sentido. Na obra Le pain et le cirque pa-

não fica compreendido em que medida a classe rica equivaleria a

elite dirigente. A concepção da sociedade dividida desta . maneira

razões dofundamentaria o conceito de que as nao po-

por-

que estas seriam avaliadas como as existentes entre ricos e pobres,

era o critério riqueza/pobreza que estava presen
54te nos atos de

Idem Ibidem 310.53 P-
317.Idem Ibidem54 P-

de classe"

"evergetismo"

"clas-

"ordem"

"evergetismo"

se"

"evergetismo"

ve uma

noções e palavras utilizadas por gregos e

e e claro que nao

, . ’ .53logismo

de doadores era semelhante. Contudo considerar como políticas

diam ser encontradas nas relações sociais. Tal fato ocorria

rece só existirem duas classes: os ricos e os pobres. Entretanto ,

um indivíduo não se
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A notabilidade. .advinha da distancia social e esta era a

num primeiro esquema proposto por Veyne.geradora do

etéreo onde mesmo o . aspecto0 era um

político só se exercia dentro de

que o

era

de tal afirmativa,Partindo

seria a origem do

lítico e alcançavam a distância social por ele conferida. Note-se

claramente, nesta sequência , que o lugar ocupado pelo

: ele se torna a causa do poder político. 0 segundose alterou

porém ele esta em contradição com o conceitodesão dos estudiosos,

estranho- defendido por Veyne - de que o

críticaos autores da

propõem o conceito de que todo ato de estava relacio

à política - não podendo compreendi-ser

0 artigo acaba por concluir que o método utilizado por Veyne po-

um sistema de análise.

318.Idem Ibidem55 P-
319.Idem Ibidem56 P.

"evergetismo"

de realizar liberalidades,

"evergetis-

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo". Os doa

"evergetismo"

"evergetismo". livre era

, ~ , ,56do através de explicações de carater eminentemente psicologico

de ser melhor classificado como uma técnica de escrita do que como

mo"

~ 55mente rico para praticar doaçoes

"outro lugar"

uma ordem simbólica. No entanto,

à lógica política. Contra estes esquemas,

esquema, talvez um pouco mais simplista, poderia obter uma maior a

mais tarde, o autor declara contraditoriamente

dores, realizando seus oferecimentos a cidade, atingiam o poder po

a chave da oligarquia , governando apenas quem era suficiente

nado, em sua essencia,

; surgiria um segundo esquema, no qual a riqueza, somada a obrigaçao
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Em obra de natureza teórica, elabora consi

derações significativas a respeito

plicado por Veyne em suas análises. Esta forma passaria pela noção

básica de alteridade, por intermédio da qual qualquer . sociedade

É a ontolodeveria ser vista como radicalmente diferente da atual.

gia negativa do passado, que busca restituir a distancia temporal

elaborando uma verdadeira apologia das diferenças. Ou

tro equivalente lógico de alteridade do passado histórico em rela

ção ao presente foi procurado ao lado da noção de diferenciação

pesquisa de. invariantes. Veyne substituiu a investigação do lon-

pelo acontecimento > earacterizadotemporal -

de modo tão temporal quanto possível por sua individualização. 0

fato histórico aparece como invariante gerada pela individualiza-

eclipsar a ontologia do passado. Se a explicação pelas invariantes

acontecimentos

ponto de não serem mais nem próximos ,

longínquo .nem

Z. Yavetz abordou a questão dos espetáculos, juntamente

Temps et Recit - Le Temps Raconté . paris: Seui 1,57 - RICOEUR, P.

57
P. Ricoeur

gínquo - enquanto

existente,

do modo de pensar o passado a-

Esta, por sua vez, presta-se a múltiplas interpretações. A utiliza

1985. p. 212.-218.

foram destemporalizados, a

significou o contrário da narração, foi porque os :

ção das invariantes . Assim, a epistemologia do indivíduo pareceu

ção se fez a partir da conceitualização histórica concebida c.omo

da por Veyne combinava diferença com individualidade. A assimila-
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com

a plebe entre

os Flávios e Trajano

go com a de Veyne. Yavetz afirmou que os imperadores cultivavam

sua popularidade junto à plebe pelo apoio que esta poderia lhe for

pareceu

quando Calígula ou cômodo sepor demais racional. Na verdade, fa-

nao visavam a uma política mate-ziam aclamar pela plebe no circo,

prazer de serem aclamados e ae reinarem de modo

corações dos súditos.absoluto nos Yavetz se defendeu, admitindo

podia ter sido infeliz,que o termo mostrou semas

de que o pacto histórico proposto por Veyne não expli-convencido

dominante. Em seu lugar, foi proposto o conceito de II evergetismo",

autores

concordam que o Imperador não oferecia os espetáculos para despoli

contra
60qirco

P-

58 - YAVETZ, 
19G9 .

Empire d' 
t. 33, p. 135-186 .
- Idem Ibidem p. 142.

58 e

"propaganda"

em um artigo acerca da plebe urbana no período
.59. Esta produção apresentou um intenso dialo-

o governo, se este lhe tivesse negado o

59 - YAVETZ, Z. The Urban Plebs in the Flavians, Nerva and Tra . 
Jan IN: Entretiens sur l1 Antiquité Classique - Opposition et Ré 
sistances a 1' Empire d' Auguste a Trajan. Genève: Fondation Hardt, 
1987, t. 33, p.

60

alheio às ideias de redistribuição e ostentação. Ambos os

ca nem soluciona a questão. 0 maior mérito de Veyne foi o de atin-

rial, mas sim ao

tizar a multidão , mas seguramente ela teria se politizado

necer. Assim, os espetáculos atuavam como atos de propaganda. Vey-

com outras, em seu livro sobre o relacionamento do Imperador

Z. Plebs and Princeps. Oxford: University Press ,

gir de forma incisiva o argumento da despolitização, até então pre

ne argumentou que tal relação, concebida desta forma, lhe
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Yavetz procurou demonstrar seus argumentos através de

uma análise do relacionamento de diversos imperadores com a ple-

entre os quais

expressavam

abertamente suas alegrias, protestos e iras. 0 Imperador permitia,

so

jáderramamento de sangue.reagia quando as desordens levavam ao

atividade da plateia. Vespasiano ofereceu espetáculos e festivais

suntuosos, custeados diretamente pelo imperador, segundo seu pró

prio testemunho LXVI, 10,

, nem aclamações noXIX ). As fontes não atestaram protestos cir

co durante seu governo . A tranquilidade

ao povo com atos de munificência. Magfez o possível para agradar

níficas celebrações foram oferecidas por ocasião da inauguração do

todos de acordo com o gosto popular ( Suet. Ti-Anfiteatro Flávio,

VII ) . Domiciano manteve a política de diversões de seus preto,

chegando em alguns momentos a ultrapassá-los, porém jadecessores,

de grande popularidade. Nerva não negligencioumais desfrutou a

(questão do circo, contudo aboliu certas corridas equestres D.

3 ). Trajano deu à plebe urbana2, uma

importância considerável mil assentos

tran

quilidade deve ser esclarecida. A primeira consideração a ser fei

ta leva em conta a bio

grafias desses imperadores dasão bem menos detalhadas do que as

oferecendo lhe mais cinco

no Circo Máximo ( Pl. Jov. Pan. Traj., LXI ). Esta pretensa

( D. Cass. Hist. Rom.,

be urbana de Roma, por intermédio de vários canais,

problemática das fontes. Em Suetônio, as

f *sob os Flavios e sob Nerva e Trajano, reduz-se de forma sensivel a

permaneceu com Tito, que

Cass. Hist. Rom., LXVIII,

no circo, fatos que em nenhum outro lugar poderiam ocorrer, e

os espetáculos. No período JÚlio-Claudiano, as massas

1 e Suet. Vesp.,
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desprezível, apesar da fraqueza política da plebe. Os imperado

res não necessitavam do endosso popular em eleições ou para legis

lar; interessava-lhes o apoio da plebe último recursocomo con-
62tra senadores hostis ou pretorianos rebeldes . Essa situação não

ra f reqtiente, porém a população tinha que ser mantida satisfeita

intervalos de tranquilidade ( Públio Siro - Sentenças, LXXX ).nos

0 imperador oferecia os espetáculos e na maior parte das vezes ank

po político, muito mais

gico.

Alguns aspectos da questão do foram tra

tados de maneira bastante precisa por F. Jacques e J. Scheid em

Empire no capítulo dedicado à socie-Rome et 1' integration de l1

seria um fenomeno de confluência dodade po

lítico com o social e o económico, possuindo um lugar de destaque

na vida da comunidade. Os oferecimentos realizados apresentavam

- contribuições ao fisco da Cidade; prestaçõesdiversas formas

petaculos’-, porém nenhuma destas despesas era atribuição especí-

181.Idem Ibidem62 P-
J.

"evergetismo"

"evergetismo"

gariava o prestígio de que necessitava. Segundo Yavetz, ficou cia

63 - JACQUES, F. et SCHEID,

de serviço; construções de edifícios públicos ou promoções de es-

fica dos praticantes de doações. Em várias ocasiões, eles custea-

ro que a relação Príncipe/Plebe, nos espetáculos, se dava no cam-

do que em outro qualquer, como o psicoló

pire. Paris: P.U.F., 1990.
Rome et 1* Integration de 11 Em-

63. 0
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tra-se perdida e eem

Juvenal não tratavam do tema da plebe urbana epitomadoresose

diante deste

se as manifestações da plebe tivessem ocorrido com regulaquadro,

si—o

no que se refere às desordens nalencio domina as fontes citadas,

0 autor então lança a hipótese de que,plateia durante os jogos.

da ascensão de Vespasiano até a morte de Trajano, não houve con

flitos violentos, pois a plebe estava apaziguada,

padas queixasapresentadasmesmo eram

Cidade e uma politeatro. 0 suprimento regular de cereais para a

tica de oferecimento de diversões em grande escala teriam con

tribuído tampara o clima de calma. A tranquilidade decorria

bém de uma atmosfera de satisfação e esperança de mais melhorias

em um grupo da plebe urbana e resignação, por parte de outras ca-

Na República, culpava-se os altos magistrados pela fal-

de grãos em Roma. Depois de Augusto, o imperador tornou-seta o

responsável pelo abastecimento da Cidade. A população urbana rece

bia gêneros alimentícios diretamente das autoridades. Plínio, o

descui-

ocorria porque a população urbana não era um fator inteiramente

157.Idem Ibidem61 P-

madas sociaisQA

e nem no circo ou no

as ruas desocu-

dasse dos pobres, protegeria em vão os cidadãos importantes. Isto

Díon Cássio, incompleta. Plínio, o Jovem

Jovem ( Pan. Traj., XXVI, 6 ) alertou que, se o Príncipe

.dinastia anterior. Em Tácito, a parte referente ao período‘encon-

ridade, deveria haver algum registro. Este não foi o caso:

foram vistos com desconfiança. Para Yavetz, mesmo
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atividades como teatro, cidadevam a
A

não possuia recursos para tanto. 0

ra o desenvolvimento de uma forma de bem-estar, tida como indisso

de afirmar que a ambição político-social estava ausente nos atos

de oferecimento. Uma grande doação podia auxiliar uma carreira po

dos, a generosidade atuava como um meio privilegiado de afirma-

çao de uma superioridade dentro do próprio grupo social dominante.i

Por vezes,

conserva

vam a memória do benfeitor que as patrocinara.

a ideia de que a prática remuitos historiadores defenderamque

guiar de oferecimento de espetáculos despolitizou a plebe urbana,

tendo como base fontes entre as quais incluimos Juvenal. Os auto

res consideram que Veyne esclareceu bem quais as falhas desta aná

como um fenómenolise, propondo o conceito de de

na

só.

uma elite integrante dos grupos dirigentes podia praticar doações.

328 .Idem Ibidem64 P-

B

>

b 
b

"evergetismo"

"evergetismo"

"evergetismo"

64 to no Alto Império Romano

este sentimento era acrescido da busca de uma certa e-

No que se refere ao

foi essencial pa

nao se pociável da vida civilizada. Diante destas considerações,

Por fim, Jacques e Scheid traçam um quadro demonstrando

origem helenística, que conheceu sua fase de maior desenvolvimen-

mentalidade dos doadores. Contudo, permaneceu o fato de que

No Baixo Império, foram constatadas mudanças claras

lítica de modo marcante. Fora de períodos politicamente conturba-

ternidade, pois as inscrições presentes nos monumentos

obrigatório, os imperadores pa-

termas é templos, já que



-51

recem se esforçar em limitar abusos e descasos. A partir de Traja

passou a existir uma legislação definindo as obrigações rela-no,

práticacionadas com as diversas formas de oferecimentos. Esta

permitiu à Cidade a obtenção de apoio judicial contra os doadores

recalcitrantes que não cumpriam o seu dever para com a comunidade.

6. Outras Abordagens

Além de toda esta discussão acerca do posicionamento de

Veyne, outros textos merecem destaque dentro de nossa análise. Cl.

Nicolet,num sub-ítem intitulado Le peuple au spectacle da obra Le

papel,afirma que o

dos jogos na vida pública foi igualmente importante, tanto no pe

ríodo da República como no do Império, fornecendo as massas a oca

sião de intervir e de manifestar eficazmente seus sentimentos e

data fixa no calendárioreivindicações. Essas solenidades tinham

da Cidade e atraíam pessoas vindas de outras regiões vizinhas.

Muitas vezes reunidas pelo atrativo dos espetáculos, multidãoa

relacionavam com os eventosopinava sobre temas que em nada se

realizados.

Segundo CÍcero. ( Pro-Sestio,CVI ), três eram as oportu

nidades de que o povo de Roma dispunha para se exprimir politica-

Le Métier de Citoyen dans la Rome Republicai-Cl.65 - NICOLET,
ne.

, ' 65metier de citoyen dans la Rome republicaine

mente: as reuniões públicas, os comícios e o congraçamento dos jo

Paris: Gallimard, 1976.
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celebrações lúdicas passaram a concentrar

uma maior importância política a partir do final da República. 0

ato de assistir aos espetáculos surgia como uma quase obrigação

refletia a pro

hierarquia

se

exata identificação do local onde ocorria qualquer desordem e os

responsáveis pela agitação.

As representações cênicas, mais do que outros tipos de

se prestavam à reivindicações de caráteratividades apresentadas,

coletivo. 0 traço mais interessante das manifestações - nas quais »

teatro era simultaneamente o objeto e a ocasião -o era que sua

origem não estava restrita ao público.

bios nasciam da própria representação, isto é, de seu conteúdo po

lítico , fosse por vontade do autor ou dos atores, fosse por alu

são intencional ou não a fatos marcantes. 0 teatro se constituia,

Factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium tratou paralela

mente

Este fato não impediu a existência de considerações funda-me iro .

mentais em relação à problemática presente em Roma. A pricipal in

tenção do autor foi demonstrar o papel político assumido peque

dis

torção ou com o declínio dos meios tradicionais de expressão uti-

las facções no período do Baixo Império relacionou-se com a

dos casos bizantino e

gos. É evidente que as

pria organização da sociedade em sua disposição. Tal

cívica. 0 público dos jogos era hierarquizado e

perpetua e se aperfeiçoa sob o Império, permitindo a rápida e

assim, num meio e num campo aberto à expressão política.

Abordando as facções circenses,A. Cameron em The Gircus

romano, dando maior destaque ao pri-

Com frequência, os distúr-



do nas fontes do período , o autor afirma que depois de Augusto

tornou-se comum e normal fazer pedidos ao Imperador nos circos e
66J ** M. As reivindicações podiam ser atendidas ou nao.anfiteatros Se

recusadas,deveria ser apresentada uma justificativa; foi o que a-

co-

alegou ser ilícito dar liberdade a alguém que nãocheiro escravo,

lhe pèrtencia ( D. Cass. 16, 3 ) .

Fica claro que as solicitações apresentadas diante de

duzentas e cinquenta mil pessoas eram potencialmente políticas

0 autor relatou diversos exemplos concretos deste fato. Em 19 d.C.

Tibério recebeu um pedido de diminuição do preço de cereais ( Tá-

87 ) e o atendeu. Mais tarde, 32 d.C. , foi fei

to o mesmo pediddo , mas a redução não foi concedida. 0 ato de ir

ao circo ou ao teatro colocava o imperador em situação vulnerável

cedia às reivindicações ou angariava im

popularidade. As queixas realizadas durante os espetáculos forne

ciam informações úteis ao imperador como pesquisas de

. A distribuição de víveres atingia uma parcela reduzida

da população urbana mas,com os jogos,toda a sociedade manti-se

lação estreita entre governante e governados não seria única de

66 - CAMERON, A.
Byzantium . Oxford: 162.P-

174.67 - Idem Ibidem p.

"opinião pu

blica

nha de bom humor. A combinação de tumultos frequentes com uma re-

Circus Factions: Blues and Greens at Rome and

diante da plateia: ou

Hist. Rom. , LXIV,

conteceu com Adriano que, ao receber suplicas em favor de um

lizados pela população. Com um estudo, extremamente bem fundamen-

cito - An., II,

Clarendon, 1976.
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mostrou que em cidades como Nápoles e Paler-Roma.

no século passado, as autoripovo vivia curiosa relação commo, o

Existia lá uma longa tradição dedades. degoverno direto um

Príncipe atri-ou Duque residente na cidade, o qual tinha como

buição fornecer alimentos e trabalho para sua população.

demonstrou que as fontes foram desiguais no

Tácitotratamento dos distúrbios ocorridos nos circos e teatros.

só lhes dispensa maior atenção quando causavam debates no Se

nado ou provocaram éditos imperiais. A descrição de uma sequência

de perturbações populares teve início somente Díonregular com

Cássio e Herodiano.

As facções atuavam apenas como grupos esportivos, não

sendo mencionadas na relação dos causadores habituais de desor

dens desde o Alto Império até o século IV. No século I d.C. , um

dos conflitos mais comuns era o desencadeado por simpatizantes de

atores rivais. Sua solução passava pela interdição do teatro e

pela punição com o exílio dos artistas responsabilizados pelas

( Tac. - An. ,desordens

apresentavam um papel político destacado, sendo consideradas como

culpadas por inúmeros distúrbios. Neste período, as manifestações

da platéia teriam, na opinião de Cameron modalidades

Social Movement in the and Twentieth Centuries..Nineteenth Man-,

69 - CAMERON, A. Op. Cit. 185.P.
70 Idem Ibidem 271.P-

68E. Hobsbawn

69 Cameron

68 - HOBSBAWN, E. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of

chester, 1973.

70 , quatro

I, 54 ). No Baixo Império, as facções já



distintas de motivações. A primeira era a política, principalrnen- '

te contra impostos impopulares. A segunda, de caráter económica ,

tumultos ocasionados pela má distribuição ou pelo preço elevacom

A terceira seria claramente religiosa, pordo de víveres. oca

sião de Concílios da Igreja e o último gênero que não . pode ser

era o das perturbações sem razão aparente.bem definido,

71Segundo E. Patlagean , Cameron demoliu defenitivamen-

te á interpretação simplista do choque entre azuis e verdes como

uma luta de classes ou mesmo como oposição religiosa. Seguindo es

te raciocínio da autora, os tumultos causados pelas facções repre

sentariam uma espécie particular de conflito urbano. Assim, a

das facções como meros fã-clubes apresenta-se porabordagem de-
■1

mais restrita, não podendo ser aplicada ao período imperial como

um todo.

exemplo de como o tema dos0 texto de C. Mondolfo

espetáculos pode ser tratado utilizando-se uma só fonte como re-

caso a História Augusta. A autora verifica a existênferência, no

cia de inúmeras passagens referentes aos jogos nesta obra; fal

tariam tão somente citações relativas à questão das facções cir-

LÚcioligação com os imperadores, excetuando-secenses e de sua

- LÚcio Vero, IV,8).

IN:
P.

72- e um

Vero, associado aos azuis ( História Augusta

71 - PATLAGEAN, E. Aspetti Politici delia Povertà Urbana
. Povertà ed Emarginazione a Bisanzio. Bari: Laterza, 1986. 

93-126.
72 - MONDOLFO, C. Teatro e Spettacoli nell' Historia Augusta.

õlcolorum Gyrnnasium. Rassegna Sernestrale delia Facoltà di Lettere 
e Filosofia deli' Università di Catania.Catania, 33, p. 609-669 ,
1980.
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r Muitos trechos da História Augusta trazem uma crítica aos gastos

ocasionados pelos espetáculos, se-

( Hist. Aug. Aureliano ,natorial conservadora presente na obra

e uma

das camadas sociais mais atingida

tória Augusta transparece claramente o protesto contra tais gas

tos. As celebrações realizadas não se limitavam, no entender da

autora, gover-

ao mesmo tempo uma oportunidade para que as massas expri

missem sua opinião de forma ativa.

Em longo texto, no qual utilizou pressupostos marxistas,

propõe que os jogos não devam14. abordadosser

somente como um.fenômeno lúdico isolado, pois fazem parte de' um

conjunto complexo de manifestações rituais, sociais e económicas.

Os espetáculos eram festejos destinados a criar uma harmonia so-

indispensável sobretudo nos momentos de crise .ciai, Celebrados

espaço cômodo de comunicação, onde se inscreviam formas particula

res de relação dos homens com o conjunto da sociedade. A autora

bibliografia de caráter antropológico emfaz uso de extensa sua

seriam inicialmente divertimentos que agiam co

73 - CLAVEL-LÉVÊQUE, 14. L' Espace des Jeux dans le Monde Romain: 
Hegérnonie, Symbolique et Pratique Sociale IN: Aufstieg und Nie- 
dergang der Rõmischen Welt II - Principat 16.3 - Religion. .Berlin : 
Walter de Gruyter, 1986. p. 2405-2563.

, 73Clavel-Leveque

no e

o que denotava uma tendencia

análise. Os jogos

Caro, XX, 4 ). A elite senatorial foi justamente

conjuntamente diante dos deuses e dos homens, constituiram-se num

XV, 4

pelo onus dos jogos; e na His

a um mero divertimento: eram um instrumento de
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mo catalisadores e criadores de alegria pública. Eles representa

vam uma das formas constitutivas da religião romana, funcionando

cele-

po—

deríamos observar as ligações complexas da articulação entre rea

lidade simbólica e funcionamento concreto das relações sociais

Essas comemorações surgem como um quadro dentro do qual se organi

zava o consenso social

máxima eficácia. Os jogos destinavam-se a afirmar e a reproduzir

acabou

por ultrapassar esta destinação. Com o triunfo do modelo de poder

o chefe carismático tendeu a se identificar com a comunipessoal,

ocu

param no Império um espaço determinante nos rituais destinados a

assegurar a reprodução da comunidade.

era preciso averiguar de que ma

neira os espetáculos atuaram em função das práticas sociais a ca

da época do processo histórico. Na génese e no desenvolvimento

dos jogos podemos distinguir três etapas diferenciadas. A primei

a da criação institucional dos espetáculos, na qualra seria se

em sua maioria originários da tra-produziu o início dos eventos,

dição etrusca A segunda era a da codificação das celebrações den

dos cultos da República, tambémtro do quadro global inseridos

Os espetáculos estavam no centrono campo das lutas sociais. do

Idem Ibidem 2410.74 P.

e se exercia a persuasão sobre todos com a

a hegemonia dos grupos dominantes, mas seu funcionamento

também como ritos de integração e espaço de renovação. As

, ~ 74Para Clavel—Leveque

brações eram um lugar privilegiado para a investigação, onde

dade. Neste contexto desenvolvem-se os jogos seculares, que
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que opunha a plebe ao patriciado na disputaantagonismo pelo

um confronto de classes , cuja intensidade podia ser avaliada pe

la diferença de um século e meio entre a anualização dos ludi

romani aristocráticos e dos ludi plebeii. A organização e o con-

dos jogos se impunham ao patriciado como necessários na fatrole

se inicial do Estado Republicano. A natureza popular dos ludi

famílias plebéias passaram a controlar estas festividades. Ades

última etapa era a da multiplicação do número de espetáculos que

correspondeu à crise da Segunda Guerra Púnica - esta colocou em

evidência as dificuldades da aristocracia dominante dirigirpara

o Estado e assegurar a integração da comunidade.

A criação e a organização dos grandes conjuntos de

jogos públicos mostrou claramente as etapas que acompanharam todo

desenvolvimento do Estado Romamo e as transformações que afetaram

o aparelho estatal. As três etapas mencionadas correspondiam a

momentos de intensificação das lutas sociais. A primeira estava

relacionada à emergência da plebe na Roma dos reis etruscos;

ao início da República com o acirramentoguinte, rivalidadeda

a última ligar-se-ia às diversas mutações das

aprofundar

os aparelhos hegemónicos e a utilizar maciçamente as práticas re-

ideológicas e cívico-políticas. A multiplicação dos ti-ligiosas,

pos e das formas de jogos operou-se nos dois últimos séculos da

a se

plebe/patriciado e

controle do poder político.A batalha pela periodicidade anual era

relações da clientela na crise da Segunda Guerra Púnica. Nestas o

plebeii podia se tornar um problema, mas ficou claro que as gran-

casiões citadas, os grupos dominantes foram levados a



•República, paralelamente à prática imperialista e à crise das re>-

Todas as alterações no universo dos espetácu-lações escravistas.

los integraram um conjunto de signos que demonstrou a necessidade

das camadas dominantes organizarem o processo de obtenção da har-

licitavam ininterruptamente a atenção do povo.

Também apresenta-se como significativa a distinção dos

espetáculos públicos por sua periodicidade. Nos eventos de longa

tendo

ligações com a fundação da Urbs

sob

sidade da reprodução de seu domínio formaram a base de aproxima-

que criou as condições para a confusão entre os dois ciclos.çao

A fase da anualização dos eventos correspondeu a um endurecirnen-

As cerimonias de media periodicidade representavam um

introduzi

dos novos elementos em grande parte relacionados às tradições lo

cais de diversas regiões do Império. A realização circunstancial

de eventos lúdicos surgiu como um meio da classe dirigente poder

e as festas de júbilo pela fun

monia social. Os jogos foram utilizados de forma intensa, pois so

o Império, principalmente após Adriano. A idéia de Roma e a neces

nados a assegurar o destino de Roma e sua eternidade, nao

de crise. Os festejos anuais eram tidos como suficientes para dar

periodicidade, a idéia fundamental era a da renovação da comunida

dação de Roma - ritos anuais de aniversário, que se firmaram

quadro particularmente flexível, através do qual eram

à plebe a ilusão , cada ano renovada, de um consenso alcançado

a existência de duas séries distintas: os jogos seculares - desti

de. Com base na classificação proposta por Gagé, a autora defende

to do Estado e de suas camadas dominantes , sobretudo em momentos



intervir de forma imediata e calculada nos momentos de crise mais

aguda.

século

III a.C., permitiu que eles interviessem diretamente nas carências

Este processo fez dos espetáculos um dosda vida política. maio-

deacontecimentos da vida coletiva da Cidade. A pluralidaderes

eventos realizados nas comemorações públicas foi explicada pelo

polimorfismo dos aparelhos hegemónicos. Nos espetáculos cênicos -

representações

música - o espectador era levado a se identificar com o que esta

va sendo representado. A ampliação dos ritos lúdicos por períodos

cada vez mais longos correspondeu ao desenvolvimento das relações

económicas, entre as quais o escravismo de massa desempenhava um

papel fundamental.

bata

lha pela legitimidade do domínio da classe aristocrática junto à

de

hegemonia da classe dominante. No Império, as celebrações festi-

como um campo de confronto dos antagonismosvas agiam igualmente

de classe e eram uma oportunidade nítida de integração de todas
75as camadas sociais em torno da pessoa do Príncipe

lisar a natureza dos eventos realizados e o sistema de organiza-

75 2563.Idem Ibidem P.

Após este levantamento de caráter geral, passamos a ana

sociedade, ora como elementos integrantes do aparelho privado

gos atuavam de duas maneiras.: ora como um local decisivo na

A multiplicação dos jogos, a partir do final do

Resumidamente, a autora afirma que, na República, os jo

teatrais, concursos de poesia, de eloquência e de
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que eles dispunham no decorrer do períor-ção e financiamento de

do imperial na cidade de Roma .

J



CAPÍTULO I I



II - A NATUREZA DOS EVENTOS E SEU SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO E FINAN-

CIAMENTO

1. Os Eventos Realizados

Nossa primeira proposição neste capítulo foi. a de averi

guar os principais espetáculos realizados na Roma imperial e as

modalidades de disputas e exibições que neles ocorriam. A leitura

das fontes nos conduz à constatação de um aumento considerável de

dias dedicados anualmente aos jogos no decorrer do Império. No fi

nal da República seriam

1vidades no circo e quatro de corridas equestres e banquetes . No

se-

sessenta e seis

eventos circenses e dez de combates de gladiadores organiza-de

dos por magistrados. Este aumento ocorreu apesar das tentativas

de limitação, como a do Imperador Marco Aurélio, que tentou fixar

o número de dias dedicados ao espetáculos públicos em cento e

trinta e cinco por ano ( Hist. Aug., Marco Aurélio,

Os autores que abordaram a questão dos diferentes even

tos apresentaram inúmeras distinções entre as atividades realiza

das . As mais simplificadas separavam somente as representações

105.

1 - MARCONE, A. Allestimento dei Giochi Anuali a Roma nel IV Se 
colo D.C.Aspetti Economici e ideologici. Annali delia Scoula Norma-

Calendário de 354, as festividades ocupavam cento e setenta e

cerca de setenta e sete, distribuídos em

te dias, sendo cento e um de espetáculos cênicos,

cinquenta e seis de espetáculos cênicos, dezessete de várias ati-

X, 10 ).

li di Pisa.- Pisa, 3, 5, 11, 1, 1981. p.
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( ludi scaenici ) das celebrações circensescênicas ( ludi cir-

dos acon

tecimentos pertencentes à segunda categoria enumerada. sub-As

-divisões mais elaboradas procuraram acentuar tal variedade, di-

( ludi scaenici ),ferenciando exibições cênicas eventos multi-

( ludi circenses ) - sobretudopios desenvolvidos nos circos as

corridas ' eqtiestres - , combates de gladiadores organizados por

questores gladiatoria ), outros tipos de combates

as formas diversas de jogos com animais (ve-

nationes não se tratavam de

de tipos diversos de nú

invés de disputaremmeros

a preferência da platéia.

Tácito 21 ) afirmou que a tradição dos his

triões vinha da Etrúria eqtiestres de Túrio. Gran-e as corridas

de parte da historiografia destacou as corridas equestres como

ati-

inicialmente compunham os espetáculos.vidades que 0 número de

as determinações dos or-

peloganizadores. Seu grande apelo popular talvez seja explicado

papel desempenhado pelas facções circenses nestas disputas. 0

331.p.
616.Op. Cit. P-

2censes ) ,~ não levando em consideração a diversidade

( munera

. Ê conveniente enfatizar que

páreos variava de acordo com o período e

)3

categorias distintas de espetáculos, mas

( ludi athletici ) e

2 - PAOLI, U. Op. Cit,

( An. , XIV,

os eventos principais dos jogos. Sem

3 - MONDOLFO, C.

espetaculares que se completavam, ao

dúvida, eram estas as



podia assumir proporções de vitóriatriunfo de uma delas nacio

nal e para os vencidos de catástrofe pública ( Juvenal Sat.

corridas era o Circo

Máximo,que dispunha de duzentos e cinqiienta mil lugares na pla-

téia.

Os espetáculos cênicos foram introduzidos lentamente}

século III a.C. , nos espetáculos circenses mais siga partir do

nificativos, A construçãosobretudo através da pantomima . de

edifícios próprios para os eventos cênicos foi posterior à insti

tuição de representações regulares. As celebrações se realizavam

inicialmente no circo e, mais

( Tac.

pério na difusão geral dos espetáculos. A preponderância numé

rica ludi scaenici sobre os demais no Calendárioobservada dos

atribuída aos menores custosde 354.talvez possa ser elesque

requeriam para sua realização. Os três principais teatros da ci

cerca de sessenta mil espectadores.dade de Roma comportavam

A gladiatura parece possuir origem etrusca, pois tumbas

datadas do século IV a.C. apresentavam afrescos com cenas de com-

gladia-homens e animais.bates entre

dores teve início no século III a.C.,em ritos funerários aristo-

difusão nos espetácu

No princípio, a maior parte dos combatentes era composta delos.

cráticos. Posteriormente, ocorreu sua lenta

cionou uma economia financeira, a longo prazo,em sua organização

tarde, em teatros provisórios - de

Em Roma, a utilização de

madeira - até a edificação de prédios permenentes, o que propor-

X, 197 ). 0 cenário mais utilizado para as

An., XIV, 21 ).As exibições cênicas expandiram-se no Im
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)
I á'é prisioneiros de guerra, bastante comuns no período de intensa
f

expansão territorial. Existiriam também os condenados à morte que

eram usados como gladiadores. Mais tarde, surgiram os profis-

específicassionais da gladiatura, aperfeiçoados em escolas de

afirmou que os gladiadores seriam impensá

veis sem a escravidão

ferentes tipos de gladiadores e seus respectivos armamentos foram
5descrito com pormenores em diversas obras . Segundo Sêneca,(Car

tas a Lucílio, às ferasatirava-se homens

homens aos espectadores. A fonte faz re

ferência clara às execuções de condenados que se realizavam en-

considerava

que a multidão preferia assistir a tais eventos em detrimento dos

combates profissionais.

Os espetáculos com animais anfitea-

século III a.C., também associados àtros a partir do expansão

territorial que permitiu a obtenção de uma maior variedade de

espécimes animais. Os eventos realizados variavam desde simples

exibições de raridades até combates diversos. A difusão das ye-

nationes gerava certamente uma necessidade de suprimento regular

de animais, havendo grupos regulares de captura espalhados pelo

constatado por Eutrópio ( Com-ro de animais utilizado pode ser

4
90-95.Op. Cit. P.

4 treinamento. Meslin

difundiram se nos

e ao meio-dia jogava-se

que reduzia seres humanos a objetos. Os di

MESLIN, 14.

Império e um esquema para transportá-los até Roma. 0 grande núme-

5 - AUGUET, R.

Op. Cit. p.179.

tre as atividades matutinas e vespertinas. 0 autor

VII, 2 ), pela manhã
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DÍon

Cassio

As naumaquias eram representações teatrais realizadas

fo-

apresentavam.ram efetuadas devido aos altos custos que Entre

Claúdio,Augusto,

ClaúdioOs preparativos para a naumaquia deTito e Domiciano.

foram descritos por Tácito

Os espetáculos atléticos de origem grega nunca conse-

rnultidões e a tentativa mais insistenteguiram agradar as de

difundí-los deu-se sob ( Suet. - Nero, XII e XXI) (Nero Tac.

Diversas fontes enumeram paralelamente a reali

zação de diferentes eventos. Em suas considerações, Augusto (Res

XXII ) cita em separado os combates de gla-Gestae Divi Augusti,

diadores e as caçadas de feras africanas por ele promovidos

DÍon cássio ( Hist. Rom., LXVI, festejosos

organizados por Tito, va-

6 ) menciona que Heriados. Herodiano

liogábalo realizou diversos tipos de celebrações, construindo

análise destas fon-teatros e circos para corridas equestres. A

multiplicidade de atividadestes permite afirmar que a persis-

Império.período notiu por longo

comemoração anual, destacamQuanto aos eventos de se

os espetáculos da época republicadois grandes grupos distintos:

1

e a variedade por

a fim de reviver grandes batalhas navais históricas. Poucas

com venationes, naumaquias e combates

os imperadores que as patrocinaram, destacamos

( Hist. Rom. , LX7, 3 ) •

( Hist, Imp. Rom., V, 6,

pêndio de História Romana, VII, 21, 4 )

( An., XII, 56 ).

An., XIV, 20 ).

25, 1-3 ) narra
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do períodoos próprios e característicosque sobreviveram ena

oito principais jogos realizados no final da Re-Imperial. Dos

Os ludi ronani foram os primeiros a

instituídos no século IV a.C., JÚpi-consagrados asendoserem

Seu caráter religioso os diferenciava dos jogos gregos da éter.

poca homérica. Eles eram iniciados por um longo cortejo denomi

nado pompa circense; seguiam-se atividades circenses que mais tar

representações cênicas, durando dede foram acrescidas de 4 a 9

de setembro. Os ludi plebeii tornaram-se anuais no decorrer do

século III a.C. força das
6massas plebéias em face do patriciado . Com atividades circenses

e cênicas, eles se estendiam de 4 a 11 de novembro. Ce-Os ludi

datavam igualmente do século III a.C.reales realizados

Dedicados a Ceres,entre 12 e 18 de abril. apresentavam uma for

conotação de culto agrário. Os ludi apollinares foramte orga

nizados inicialmente em 212 a.C. no contexto da Segunda Guerra Pú

Oferecidos a Apoio, entre 6 e 13 de

julho, apresentavam como principais atividades eventos circenses

como caçadas e corridas eqiiestres.

na data de 4 a 10 de

Durante um momen

de 28 de abril a

a

dolebração tinha como objetivo garantir uma melhor fertilidade

solo, através de representações cênicas e caçadas.

e eram

e atuaram como local de organização da

6 - CLAVEL-LÉVÊQUE, M.

Os ludi megalenses, consagra-

Ceres. Tal ce-

to de grande penúria em 173 a.C. foram criados,

3 de maio, os ludi florales, também consagrados

nica, sob o temor de Aníbal.

dos a Cibele, foram instituídos em 204 a.C.

abril, também com eventos circenses e teatrais..

pública, seis permaneceram.

0p. Cit. p. 2409.
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, os ludi apollinares, megalenses,

cereales e florales foram criados como cerimonias votivas e pere-

nizados sob a forma de jogos anuais. Eles seriam cópias dos ludi

preponderância dos espetácuapresentando no conjunto umaromani,

Estes eventos anuais de tradição •los circenses sobre os cênicos.

republicana possuíam um intenso caráter religioso e sua importân

cia parece se reduzir dentro do calendário da Cidade com o decor

rer do Império. Os ludi victoriae Sullanae e os ludi victoriae

de de grande apelo propagandístico no fim dà República,Caesaris,

não foram mais celebrados no Império.

Paralelamente à manutenção da tradição dos

surgiram novos jogos nos quais o significado polí-republicanos,

tico deve ser princi

pais eram diretamente relacionados à pessoa do Imperador. Os ludi

natalicii comemoravam o aniversário de nascimento do Imperdor en-

relacionou alguns Príncipes que tiveramquanto vivo. a

Ves-

Septí-

caso de Augusto divinizado foi ainda mais especial, pois seu ani-

sé-

Já os ludi natalis( D. Cass.culo IV

2415 .Idem Ibidem7 P-
1374.P.

espetáculos

m a. • 8Toutain

versário continuou a ser comemorado por jogos circenses até o

7Para Clavel-Lévêque

pasiano, Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Pertinax,

destacado em detrimento do religioso. Os

8 - TOUTAIN, J. Op. Cit.

mio Severo, Alexandre Severo, Aureliano, Constantino e Juliano. 0

honra de tais celebrações, mesmo após seu falecimento, como

Hist. Rom. , LV, 7, 6 ).
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da ascensão do Imperador reinan1imperii festejavam o aniversário

te no momento. Havia também as comemorações dirigidas à divinda

des importantes do período, como Marte, Hércules e Netuno. ' Outro

campo para a utilização dos jogos como instrumentos polí-grande

era o dos espetáculos realizados para celebrar a felicidaticos,

de coletiva do grupo social. Eles ocorriam em momentos de desta

que,como a comemoração de vitórias em grandes batalhas militares;

foi o caso de Adriano, relembrar a última expedição de Trajanoao

através de jogos ( D. Cass. 2 ).

Todas as atividades e eventos enumerados ocasionavam

por certo, grandes despesas com a organização dos espetáculos o-

ficiais e públicos. Passemos então a verificar os sistemas de or

ganização e de financiamento empregados no decorrer do Império em

Roma.

2. Os Magistrados e a Alocação de Recursos

A partir da leitura do levantamento bibliográfico reali

zado acerca do tema»ficou comprovado que os espetáculos promovi

dos pelo Estado e seus representantes na Roma Imperial eram im

portantes dentro do conjunto da sociedade. Todos os autores cita-

divergindo sobre a natureza desse significado. A presença fre

quente de considerações a respeito dos jogos nas fontes do pe

ríodo - ponto de origem dos estudos posteriormente desenvolvidos

dos atestaram tal fato, mesmo partindo de referências distintas e

Hist. Rom., LXIX,



também confirmou esses eventos como acontecimentos marcantes

urbana. Uma vez reconhecido de maneira incontestávelda vida o

papel destacado desempenhado pelos espetáculos, é necessário abor

questões internas inerentes ao desenrolar dessas celebrações.dar

Primeiramente, devemos verificar os sistemas utilizados

durante o Império para organizar e financiar os espetáculos, na

medida em fundamental assegurar sua realização regularque era

grandiosidade e em datas prédentro de um padrão estabelecido de

-determinadas. Esta sempre foi uma preocupação das autoridades ,

ainda na República, quando o edil era o responsável pelo encargo

de fornecer espetáculos em nome de Roma para a população da Ci

dade . so

frer o esvaziamento de suas funções, pos

terior desaparecimento. Naquele momento, foi preciso que 'outros

ocupantes de cargos administrativos absorvessem as atribuições

anteriormente conferidas aos edis, entre as quais a cura ' ludó-

fonte que tratou do período referente ao ImperadorNumarum.

encargo dos espetáculos

anuais foi conferido aos pretores ( Hist. Rom. LIV ,D. Cass.

2 ). 0 magistrado dava formalmente os jogos Impera-em nome do

dor, contudo era ele o primeiro, como realizador do evento, a

recolher os aplausos da multidão. Mais tarde, em

tado viu se obrigado a

de recursos regulares dados aos pretores que comba-promovessem

( D. Cass.tes de gladiadores, devido a uma crise financeira

-71'

a supressão

o que culminou no seu

assumir vários medidas, como

Augusto, encontra-se aposição adotada: o

Com o advento do Império, esta magistratura começou a

7 a.C., o Es-
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31, 4 )LV, . Ao enumerar os espetáculos por ele o—

ferecidos, Augusto afirmou ter realizado vinte e três jogos em

nome de outros magistrados, sem contudo especificar quais foram

( Res Ges. Div. Aug., XXII ) .

parcimonioso

no tocante aos espetáculos em Roma. Ele teria reduzido as despe-

número de pares de gla

ser utilizado ( Suet.diadores a Tib., XXXIV ). Os pretores

túrbios ocorridos discutidas no Senado propo

sições que pretendiam conceder aos senadores a faculdade de

mandar flagelar os histriões responsáveis pelas desordens e im

por o desterro aos espectadores que delas participassem ativamen

te ( Tac. Calígula parece ter ordenado o sor

teio de dois pretores que deveriam patrocinar jogos de gladiado-

( D. Cass.resgatando um antigo costume LIX,res,

a alteração maisNo entanto, sob

Claúdio. Este inicialmente ordenou aos pretores que dessem os

habituais combates de gladiadores ( D. Cass. LX,

Mais tarde, Dolabela, foi produrante o consulado de P.

posto

anos por aqueles que obtivessem a questura ( Tac. - An., XI,22 ).

foi o primeiro a tentar explicar os . mo-

Recherches sur les Jeux Romains. Strasbourg :9 - PIGANIOL, A.
130-133.P-

J

que um espetáculo de gladiadores fosse oferecido todos os

9 A. Piganiol

continuavam como promotores dos jogos, visto que frente aos dis-

Hist. Rom.,

Hist. Rom.,

Hist. Rom.,

Por sua vez, Tibério mostrou se bem mais

marcante ocorreu

5, 6 ).

Istra, 1923.

sas, diminuindo o salário dos atores e o

- An. , I, 77 ) .

no teatro, foram

14, 1 ) .
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tivos desta alteração;

estavam os questores encarregados de oferecer espetáculosblica

No início do Império, em 23 a.C., Augustogladiadores.de

transferiu dos questores para os pretores a administração do tem

( D. Cass.Saturno e de seu tesouropio de

32 ) . Logo em seguida, ele se viu obrigado a repassar as des-

também ao controle destes recursos. Nelas se inpesas acopladas

financiamento dos espetáculos oficiais.cluíam explica-Istoo

porquê dos pretores assumirem a incumbência de financiarria o

gladiadores até época de Claúdio. Este, ao de-os combates de a

volver a administração do tesouro aos questores, fez simplesmen

te voltar para tais magistrados a obrigação da cura ludorum .

contestou Piganiol, argumentando que nenhuma

das fontes utilizadas por ambos fez referência aos espetáculos.o

ferecidos ou custeados pelos questores antes da modificação rea- '

Claúdio. Numa outra passagem acerca do mesmolizada por pe-

( Claud., XXIV ) afirma que Claúdioríodo, Suetônio encarregou

Colégio de questores responsáveis pelo calçamento das ruas dao

interpretação made oferecer combates de gladiadores. ACidade

is óbvia desta passagem seria a de que este imperador tivesse im

posto aos questores o encargo dos espetáculos, dispensando os da

discordou,afirmando que

a Roma10
146.P.

p. 131.11 - PIGANIOL, A. Op. Cit.

J

"editio quaestoria"

a obrigação primitiva dos

S. Roda10

11to, Piganiol

Hist. Rorn, , L111 ,

incumbência da pavimentação das ruas, em contrapartida. Entretan

para este autor, desde o final da Repúr

RODA , S. Osservazioni sulla 
nell' Età Imperiale. Studi Romani. Roma, 24, 1976.



questores era o oferecimento de combates e não Em
seu entender, a medida do imperdor significaria a proibição dos

questores em trocar os custos dos espetáculos por outras despesas

com trabalhos de utilidade pública de mesmo valor. Esta era uma

prática muito comum à época, porém contrária à tradição vigente .

contra-argumentou,afirmando não acreditar na equivalência

dos gastos entre os dois trabalhos; com o

serviço de pavimentação era inferior a da organização dos jogos,

ria dos magistrados pela troca. 0 mesmo autor argumentou que ,

há um tom de inovação e não de restauração.nas passagens citadas,

A criação de Claúdio chegou a causar o descontentamento de Táci-

( An.,XXII, 6 ),to que passou a considerar o cargo de questor

como algo venal , não alcançado mais por merecimento.

marco cronológico preci0 ano de 47 d.C. surge como um

a partir do qual a obrigação de financiar os espetáculosso, acom

panhou os questores por longo período. Houve uma pequena inter-

sob o

de Nero, por decisão do próprio imperador. Tal medida tegoverno

ria sido tomada por pressão do Senado, revoltado com os crescen-

encargos gerados pelos espetáculos anuais instituídostes por

Op. Cit. 146.12 - RODA, S. P.
The Life and Principate of the Emperor Hero .13- handerson; J.

85-86.P-

n 12Roda

as ruas.

13 rupção desta prática - discutida por certos autores

pois se houvesse a equiparação, não teria sentido a opção da maio

para ele, a despesa

London: 1905.
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Claúdio. Contudo, Domiciano restabeleceu em seguida a tradição

dos jogos financiados pelos questores, aos quais assistia as-

( Suet. - Dom., IV ).siduamente

A partir deste período, as fontes silenciam no que se

refere à questão da organização dos espetáculos. Esta interrup

ção foi História Augusta. Mela, Lú-quebrada, mais tarde, pela

cio Vero ( Lúcio Vero, filho de Papiniano ( Caracala,

2 ) foram apontados como promotores de munera gladiatoria pa-IV,

ra o povo da Cidade. mais discutido da fonte aparece na0 trecho

biografia de Alexandre Severo. Ele teria determinado que o ques-

tor nomeado pelo imperador oferecesse espetáculos de gladiadores

obteriam a pretura e em seguida un governo provincial. Em contra

partida, questores ordinários eram autorizados a organizar espe

táculos de gladiadores menos grandiosos às custas do fisco da Ci

( Hist. Aug. - Alexandre Severo, 3 - 4 ).dade XLIII,

Esta passagem acopla de forma inadvertida dois dados di

: a obrigação dos questores desegundo A. finan-versos,

ciar jogos às di-

existiam dois tipos dis

Sociale et Economi-L115 A.CHASTAGNOL,
212.P-

de Boccard, 1925. p. 45.
Évolution Politique,

e o

suas expensas e o direito que teriam de passar

re Alexandre. Paris: E.

, 15retamente a pretura. Para A. Chastagnol

r _.xl4Jarde

às suas próprias expensas, mas garantia que após a questura, eles

III, 2 )

que du Monde Romain. Paris: S.E.D.E.S., 1985.

14 - JARDÊ, A. Etudes Critiques sur la Vie et le Regne de Sevè-



tintos de questores. 0 primeiro seria o dos questores candidatos,

políticafilhos de senadores que pretendiam seguir a carreira

Estes organizavam e financiavam espetáculos de gladiadores desti

nados ao povo,

aristocracia do

final do Império iniciaram sua candida-carreira como questores

tos. 0 outro grupo de questores deseria o dos arcarii advindos

famílias mais modestas, as quais não disporiam do montante neces

sário para a realização de seus combates. indis

pensável uma subvenção auxiliar do fisco, possibilitando o c um-

bases mais modestas. Ocorrendo seusprimento da

jogos, findava-se a carreira política dos arcarii.

que

termo

período; em seu lugar aparece muito freqtientementequestor neste

a palavra candidato,

histó-sinônimos. Já o termo arcarius apresenta um uso regular na

administrativa da época imperial, na acepção de um funcioná^ria

ligado àrio subalterno

fonte literária, epigráfica ou legislativa utilizoutra quaes-

tores arcarii ou mesmo o termo arcarius dentro da mesma ■ concepção

História deda Augusta, ou seja,

Partindo-se desta constatação, é mais fácil aceitarde questores.

que existiam duas modalidades de jogos oferecidos por questores

ambas derivadas dos espetáculos criados por Claúdio - em lugar de

J

como uma categoria específica

o que sugere uma utilização praticamente como

as fontes de natureza epigráfica demonstram o pouco uso do

utilizando—se dos recursos de sua própria família.

tarefa, mesmo em

gestão de um fisco. Contudo, nenhuma ou-

Assim, fazia se

Contra tal distinção, devemos considerar o fato de

• Para o último autor citado, todos os rnembros da



dois tipos de questores. Os jogos de questores candidatos tinham

cursos próprios de seu promotor. A figura do arcarius surgiu co

fi

nanciadores dos jogos em lugar de questores nomeados que,por qual

obrigação. Na opinião de Roda équer motivo,não cumpriam sua

de

Chastagnol de que,após as reformulações atribuídas a Alexandre Se-

todos os membros da aristocracia romana foram inicialmentevero,

acredita ter havido,questores candidatos. no trecho cita-

transposição anacrónica que atribuiudo da História

a esse imperador uma série de medidas que refletiam uma conjuntura

cronológica mais próxima do século IV. éSeu principal argumento

a associação existente entre esta passagem e o Calendário de 354,

além de outras fontes do período, como o Código Teodosiano.

tal de dez dias em dezembro dedicados aos jogos de gladiadores. Se

excluirmos o primeiro ( dia 2, initium munera) ( dia

divididos em seis24, demunus

munera mu-

8 e 20 ). Tal fato refletianera kandidae ( dias um descontenta

mento forte dentro da aristocracia senatorial

17 148.P-

i

16
>
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como principal característica o

e o último

„ J 17Roda

funcionário da administração imperial incumbido de rea

financiamento feito através de re

mo a de um

romana, pois o nú

difícil comprovar, por

Ao observar o Calendário de 354, podemos verificar um to

Augusta, uma

lizar espetáculos com recursos do tesouro. Eles atuariam como

arcae ( dias

p. 149.

consummatur ), os demais estavam

falta de base documental, a afirmação

16 - RODA, S. 0p. Cit.
Idem Ibidem

4, 5, 6, 19, 21, 23 ) e somente dois de
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mero de seus membros que assumia diretamente o ônus financeiro da

realização dos espetáculos, ao receber a questura, era inferior ao

dos que recusavam esse , mesmo existih-encargo.

do uma pesada multa a ser paga por quem não cumprisse obri-suas

gações, era mais vantajoso - ponto de vista meramente económico

pagá-la do que assumir a cura ludorum .

A posição do arcarius, substituto do questor nomeacomo

do e não realizador de suas incumbências, númeexplicaria o maior

arcae em relação às kandidae. 0 duploro de munera comportamento

espetácu-da aristocracia frente

los não deve ser analisado como uma contradição. A defesa da ma

nutenção dos encargos tradicionais da magistratura não podia ser

abandonada depor

política dapressão é

necessária uma clara distinção entre a maior parte da elite, para

a qual dos gastos com os jogos era excessivo mi-pesoo

detentora de altíssimos rendimentos de origem fundiária,quenoria

possuía os recursos indispensáveis . 0 descontentamento era grande

entre a maioria, porém ele não impedia a continuidade da tradição

parte inerente do poder político do Senado. A aquisiçãoque fazia

senatorial se traduzia num crescimentode uma magistratura do

pessoal junto à opiniãoprestígio pública, gerando possíveis van

1964. 538.P-

j

à sua tarefa em relação aos

19 classe senatorial. No entender de Roda

18 - JONES, A.H.M. The Later Empire. Oxford: Basil Blàckwell

n a T 18Para A. Jones

e uma

todos, ao preço do enfraquecimento do poder

19 - RODA, S. Op, Cit. p. 153.
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tagens políticas a longo ou médio prazo. Segundo 0

gasto representado pelos espetáculos pode ser considerado como um

verdadeiro imposto disfarçado, porém era a

aristocracia deveria pagar pela posição privilegiada que desfru-

Ele cita o exemplo de Símaco, que gastou cerca de duastava. mil

libras de ouro com os jogos de seu filho quando este assumiu a

No que se refere ao período em que se realizavam essas

Augusta e o Calendá

ques-

de uma

carta de Símaco a um

convite para participar dos jogos organizados por um questor re-

fins

de outubro e não em dezembro. Diante desta observação, não seria

mais possível sustentar a rigorosa e absoluta coincidência entre

as munera gladiatoria. As

jogos organizados pelos questores se

realizassem sempre em datas fixas do último mês do ano.

a ser

20 - MARCONE,
Idem Ibidem p.118.21

o preço inevitável que

cém-empossado. 0 fato novo é a realização de espetáculos em

os espetáculos atestados no Calendário e

21 questura

. „ 20A. Marcone

tores no mês dezembro, como a maioria dos autores o fez. Entretan-

festividades, um paralelismo entre a História

Para a análise desta questão, o primeiro detalhe

( Cartas, IX, 125 ), na qual ele responde

sim, fica a dúvida de que os

rio de 354, leva-nos a colocar os eventos financiados pelos

to, há uma fonte que traz outro tipo de datação; trata-se

A. Op. Cit. p. 122.
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considerado é a anterioridade do Calendário era relação à corres-

Durante o período que os separa, podeSíiaaco.pondência de ter

ocorrido una alteração de caráter definitivo antecipando

tradicional para os últimos dias de outubro ou o início de novera-

Contra tal concepção, há a dificuldade debro. conceber uma mose

dificação em datas de caráter cultural, religioso e ritual, que

possuíam uma natureza rígida e institucionalmente conservadora. Ou

tra explicação poderia prescindir desta pouco provável ruptúra com

fa-f ossea partir de um determinado momento,

cultado aos questores o direito de realizar seus espetáculos em ou

tros períodos do ano, mais convenientes a eles por motivos desco-

. Numa de suas epístolas, Símaco ( Cart. II, 46 )nheeidos refe

re-se à falta de animais, mais precisamente ursos leões parae

os jogos que organizava para o filho. Esta constatação poderia im

plicar na realização por parte dos questores de outros tipos de

eventos - diferenciados dos clássicos combates de.;gladiadores - e,

certeza , menos dispendiosos. Tais concessões podiam sercom com

preendidas como uma tentativa, por parte da administração imperial

de minimizar as preocupações da classe senatorial despesascom as

recuperar o prestígio edos jogos e, ao mesmo tempo, entusiasmoo

pelo acesso às magistraturas . Aqueles que usavam os combates como

instrumento de auto-afirmação diante da opinião pública perdiam ra

espetáculospidamente o interesse pelo cargo assumido , caso seus

fossem celebrados no início da gestão.

Outro magistrado relacionado com a organização dos jogos

■ i

a data

a tradição; talvez,



■era o Prefeito da Cidade. Desde o início do Império uma de suas

principais atribuições era manter a tranquilidade pública em Ro-

Alto Império, ele era o responsável peloma. Quanto aos jogos no

bom desenvolvimento dos preparativos, raramente organizando e pre

espetáculos. Cabia ao Prefeito compelir ossidindo

responsáveis por cada evento a se ocuparem dele a tempo Fica-

sob a alçada do Prefeito da Cidade a vigilância das ativida-vam

des dos chefes de facção, a manutenção dos cavalos de corridas e

a. fiscalização do comportamento da platéia e dos participantes de

eventos , como aurigas e atores em geral. 0 seu papel de desta

que durante o século IV fica comprovado pela legislação de diver-

imperadores referente aos espetáculos que, parte ,em grandesos
23 se endereçava a aquele magistrado

3. A Legislação

No Alto Império, as ocasionais interferências da legis

lação referente à organização dos jogos decorreram , principalmen

crises financeiras ou de questões de ordem pública. Já no

século IV, a legislação foi bastante intensa e visava sobretudo

cumprimento das obrigações individuais de cada magistratoao em

La Prefecture Urbaine à Rome sous le Bas

4, 2 1U ; XV,
10, 1

1

magistrados
22

22 - CHASTAGNOL, A.

VI, 4,; VI, 4, 7 ;

te, de

Empire. Paris: P.U.F., 1960. p. 280.
23 - Código Teodosiano - VI,

; XV, 12, 2.
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relação aos espetáculos.

Código'Antes de analisar os dispositivos constantes no

Teodosiano que

cleciano,pelo qual ele pretendeu tabelar preços e salários. Cons

tam do rol de artigos os animais utilizados em espetáculos circen

ses, sempre

elevado . 0 preço de um leão variava de cento e vinte cinco a cen

mil e

animais

podem ser considerados artigos de luxo. ■ 0 valor do leão era com

parável ao de uma libra de seda de primeira qualidade tingida de

Em decorrência de custos tão elevados,era preciso que o

Estado vigiasse atentamente a qualidade dos espetáculos ofereci

dos pelos magistrados. A reforma de Constantino atingiu direta

mente os pretores, que mantinham a obrigação de realizar jogos du

rante a primeira semana de cada ano. Sua nomeação passou do impe-

Eram nomeados apenas os candidatos possuidores de pararecursos

financiar espetáculos. A idade média para assumir a função era de

mais

24 - CHASTAGNOL, A.
213-221.P-

j

, 24purpura

o que denota uma preocupação com o custo dos jogos,

to e cinquenta mil denários, um leopardo cerca de setenta

vinte anos, porém não eram raros os exemplos de magistrados

um urso entre dois e seis mil. Frente ao custo de artigos de pri

meira necessidade , como óleo ( quase dez litros ).a quarenta de-

rador para o Senado, que’anteriormente só ratificava a escolha

tratam do tema, é curioso observar o edito de Dio

Le Bas Empire. Paris: Armand Colin, 1969.

nários e um bom vinho ( a mesma medida ) a trinta, tais



( Código Teodosiano, Os jogos consistiamjovens em

anfiteatro e teatro,eventos realizados no circo, segundo a regu-

4 ). 0 magistrado deverialamentação ( Cod. Teod., VI, 4, estar

Cidade antes do início dos festejos, a fim de fornecer uma de-na

claração de seus bens - professio - com a qual comprovava a exis

tência de recursos compatíveis com os gastos necessários. Os pre

tores de

dos

. Quando morria um

pretor designado, seus herdeiros assumiam obrigação não cumpri-a

17 ); isto perdurou até 370/2, quando os

pretores passaram a ser nomeados com dez anos de antecedência e

substituídos em caso de falecimento.

uma quantia mínima deConstantino não hesitou em fixar

. Contra tal

regulamentação pormenorizada revoltou~se a aristocracia senatori-

3 - 4 ) que afirma Constantino a pretensão de prejudicar oster

possuidores de uma melhor situação financeira. 0 montante da

quantia a ser utilizado devia ser depositado antecipadamente em

produtos como No

Observation sur le Consulat Suffect et la
P-

241.

J

25 cia desta imposição implicava igualmente em multa

recursos a ser gasta no financiamento dos jogos e a não observân-

25 - CHASTAGNOL, A.
Préture du Bas Empire. Revue Historique. Paris,

7 'i

al. personificada nas queixas de Zózimo ( História Nova, II, 38 ,

da ( Cod. Teod., IV, 4,

sofrerem uma pesada multa em trigo, revertida em benefício

peças de seda, objetos de marfim, ouro e prata.

celeiros da Cidade ( Cod. Teod., VI, 4,

VI, 4, 1 ).

não podiam se ausentar de Roma nesse período, sob pena

t. 219, 1958.
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, há uma clara intenção de redistribuir

riquezas em benefício da plebe urbana, que assistia aos jogos re

cebendo parte destes bens.

Se por um lado, estes dispositivos tinham a preocupa

ção de fixar um patamar mínimo de gastos e obrigaçõs com os espe-

aparece também uma lei no intuito de coibir ostáculos, excessos

praticados por riquíssimos aristocratas- Em fins do século IV ,

Valentiniano tentou proibir a distribuição de presentes em jogos,

dípticos de ouro e marfim e moedastais como vestes de seda, de

prata com peso superior a 5,4 gramas ( Cod. )

Símaco atestou posteriormente oferecimento deContudo, sedao

dípticos de marfim VII, 76 ).

Essa desobediência às leis era comum, tanto que Constantino, em

325, proibiu a realização de espetáculos sangrentos utilizando

gladiadores, e

0 mesmo pode ter acontecido com outras medidas aqui mencionadas .

No Baixo Império, a maior parte da legislação dedicada

aos jogos, procurava estabelecer o cumprimento das normas que os

magistrados desrespeitavam. Estes dispositivos se adequavam ao

contexto histórico específico e à necessidade político-social de

aumento

divisão

dos gastos entre o Estado e os particulares ocupantes de cargos

Évolution Politique ... p.215.26

das despesas inerentes aos jogos,fez-se imprescindível a

26 entender de Chastagnol

( Cart., 11,81;

numerosos espetáculos, cada vez mais grandiosos. Com o

( Cart., IV, 8 ) e

Teod., XV, 9, 1

a decisão não foi cumprida ( Cod. Teod., XV, 12,1).

CHASTAGNOL, A. L'



administrativos. As mais importantes e tradicionais celebrações

novos eventos foram criados e atribuídosmunidade. Paralelamente,

aos questores e pretores. É claro que o estabelecimento deste re

passe não foi bem a

qual recaía o ônus. Tácito apre

sentam-se como intérpretes do descontentamento geral que existia

nas duas épocas; porém este sentimento não impediu que membros da

aristocracia continuassem a financiar espetáculos oficiais.

Todo o processo que se iniciou com Augusto - atri-ao

Saturno e a obrigação dos jogosbuir o Tesouro do Templo de aos .

pretores passando pelas alterações de Claúdio até a legislação

do Código Teodosiano, chegou até nós de forma pontual, com refe-

ques-

tão vê-se prejudicado pela descontinuidade das informações, con

centradas sobretudo no início do Alto Império e no século IV. No

alterações realizadas parecem buscar uma me

lhor distribuição das tarefas próprias a cada cargo, por se tra

tar de um novo sistema de organização político-administrativo, o

munho de caráter legislativo. As medidas presentes no Código Teo

dosiano demonstram a necessidade de se estabelecer o cumprimento

das obrigações dos magistrados responsáveis pela organização e

dos espetáculos, de forma bem nítida. Para tanto ,financiamento

í
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rativas de grandes vitórias militares e do bem-estar social da co

rências esparsas nas fontes disponíveis. 0 entendimento da

Império. Já no segundo temos, além das fontes literárias, o teste

primeiro período, as

continuaram como prerrogativas do Imperador, tais como as comemo-

, no século I, e Zózimo, no IV,

aceito pela aristocracia senatorial, sobre
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nanceiras para os transgressores.

Ê oportuno questionar ainda se a relutância da aristo-

senatorial do século IV em financiar os espetáculos pú—cracia

blicos - como também em sustentar o exército e outros tipos de

despesas tradicionais com o Estado - constitui-se num elemento de

monstrativo da existência de uma cisão entre esta aristocracia e

este cada vez mais relacionado a uma Igrejao Estado, a uma bu-e

rocracia oficiais.

Por outro lado, a análise da correspondência de Símaco

poderia levar-nos a formular a hipótese de que , a partir de mea

dos do século IV, começou a existir uma suavização das imposições

anteriores na tentativa de garantir a realização dos espetáculos

a manutenção do prestígio político quedispendiosos funçãoe a

de questor assegurava ao seu ocupante. Contudo, questões como es

ta permenecem em aberto, por falta de uma base documental que pos

sibilite o seu esclarecimento. A realidade expressa em cada fonte

compreendida como algo extremamente bem datado, que nãodeve ser

pode ser transposto como norma regular para todo período imperial.

tentar solucionar o problema

da ausência de informações contínuas, pois este procedimento tor

contraditóriosnaria os testemunhos de que dispomos inteiramente

fi

nanciamento dos espetáculos oficiais.

entre si, deixando de resolver a questão da organização e do

Não se deve., através de tal prática,

foram elas claramente punitivas, instituindo multas e sanções fi-



CAPITULO III
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III - 0 LÚDICO NA SOCIEDADE

melhor verificarPrimeiramente, para que possamos o

significado dos espetáculos oficiais na Roma do período imperial,

alguns questionamentos aparecem como necessários. Os principais

seriam sobre a importância que os eventos lúdicos podem assumir

no interior de um dado grupo social e o porquê do maior desenvol

vimento das manifestações lúdicas em determinadas sociedades. De

qualquer forma, já que o lúdico ocupa um domínio próprio cujo con

teúdo é variável e às vezes tem mesmo pontos de contato com a vi

da real do quotidiano, é importante também determinar, maise o

precisamente possível 9

períodopassa por ser própria do infantil doração que homem

outras formas, de seduzir o adulto.

considerar as ocasiões lúdicas de duas

sistematicamenteformas distintas. Na primeira, os jogos seriam

incluídos entre as degradações das atividades adultas que, tendo

parte de sua seriedade, cairiam ao nível das disperdido a maior

pa

pel relevante dentro das manifestações significativas do grupamen

segunda argumentação, diferentemente, o espíritoto social . Na

dos jogos estaria inserido dentro do

do dele parte integrante. Tomando como válida esta última proposi

que prosseguimos pautando nossa discussão.ção, é

as características específicas desta ope

trações inofensivas. Neste domínio, o lúdico não exerceria um

Podemos, então,

desenvolvimento social, sen

mas que não deixa, sob
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Outra questão que devemos levantar é a de quais seriam as impli

consequências que o domínio do social,que classifica

mos como lúdico,permite vislumbrar. Para tal, é preciso apreciar

não como opoo

Faz-se necessário considerar que o lúdico,sição a ela. enquanto

conjunto da sociedade exprimin

do-se por meio de uma determinada perspectiva. certas socie-Em

dades, dide forma marcante,

versas esferas da vida do grupo, transformando-se num fato social

Nos eventos lúdicos temos a oportunidade clara e concretatotal.

experiênciade observar

humana.

cluíndo

próprios. Cada grupo social cria seus jogos dentro do processo

histórico; desta a sociedade se encontra projetada neles.forma,

lúdicasDiversas destas sociedades se expressam atividadespor

características, nas quais se encontra moldado um conjunto de te

mas que lhe são essenciais.

Estudando as atividades lúdicas como um drama, podemos

privilegiado através do qual a sociedaanalisá- las como um modo

de se deixa perceber, dentro da concepção de que o rito e dra-o

socialma seriam um determinado ângulo, a partir do qual um grupo

Júdico

social ou como um modo singular de situarcomo um drama da vida

À

um código visual totalizador da própria

cações e as

o lúdico se mostra capaz de reunir,

revela parte de si mesmo para ele próprio. 0 conceito do

uma atividade social, é o próprio

aspecto lúdico como uma atividade da sociedade, e

regras, objetos, cenários, personagens , tempo e espaços

Eles apresentam um conjunto de relações específicas, in-
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segmento de problemas socialmente significativos’ explicariaum

daa

Os espetáculos que reúnem todosociedade como uma

são rituais - processos de simbolização que recombinam elementos

quotidiano. 0 culto é uma representação dramática,do assim como

figuração imaginária de uma realidade desejada. Na ocasiãouma

o grupo social celebra osde grandes festividades, acontecimen-

principais de sua vida coletiva. As oportunidadestos cerimo

niais são exemplos de

e o

da

a política não pode esestrutura de poder. Dentro deste conceito,

tar confinada nas ações daqueles que detêm a autoridade

postas daqueles que lhes são subordinados . Ela precisa ser con-

acordo com as váriasdeceituada de forma abrangente, maneiras

pelas quais as hierarquias de dominação e deferência são criadas,

mantidas e subvertidas. Visto por este prisma, o estudo do poder

político não se encontra limitado por questões como quem governa

doe

definado discurso público como um todo. Nenhuma abordagem, que

o poder restritivamente e ignore o cerimonial como seu instrumen-

1980 p.
34.

consensuais de efervescência coletiva ou

espetáculo devem ser tidos como parte do processo político e

e nas res

1 sua destacada abrangência em certas sociedades. Segundo Huizínga , 

importância do elemento lúdico estava relacionada, no caso

e como governa, mas passa a envolver uma pesquisa de como temas e

sociedade romana, à sua estrutura acentuadamente ritualística.

instâncias conflituais de mobilização. A pompa, o cerimonial

1 - HUIZINGA, J. Hor.io Ludens. Sao Paulo: Perspectiva,

opções importantes para a sociedade, são mantidas dentro



to, tem a possibilidade de ser adequada.

Existem entre os jogos e as festividades as mais estreitas rela

ções, em ambas predominam a alegria coletiva. Neste contexto, o

lúdico contribui claramente prosperidade do grupo social.para a

Os jogos sintetizam um momento de conciliação, na medida em que

mas também assegurar a reprodução i-

deológica desta comunidade e garantir-lhe a reprodução material .

É neste local privilegiado de trocas que os modelos podem ser efi

cazmente propostos,como vias de mutação das formas da consciência

social. Assim, os jogos se definem como um espaço de renovação do

mundo e de reprodução da comunidade - e é nessa qualidade que

eles colocam de maneira específica o problema central das rela-

lúdicosções entre o imaginário a prática social. Os eventose

forma permenente de atualização das crenças emagem como uma ca

na medida em que eles se constituem em memória cole-da momento,

como princípios reguladores de mudanças. Ao mesmo tempotiva,

como um código geral de articulaçãoeles surgem

disposiçãoda comunidade na montagem dos elementos rituais e na

dos participantes e dos espectadores. Os jogos constituem

manifestação lúdica nãoA criação de qualquer estaria

2493.Qp. Cit. P-

u
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2 numa estrutura cômoda de popularização da concórdia social .

2 - CLAVEL-LÉVÊQUE, LI.

ciai, político ou religioso,

ciais, que permite ler o papel do imaginário dentro da reprodução

das relações so

sua finalidade não é apenas exaltar o pertencer a um segmento so-



relacionada a qualquer grau determinado de civilização, pois o jo

go seria

ciedades,

, malmente,

uma função que poderia ser dispensada como algosentaria como

supérfluo.

Para que o jogo se desenvolva de forma válida, 1algumas

características devem ser observadas. Os jogos são uma função da

evasãovida,

esfera temporária, acompanhada deda vida real para umauma

'consciência específica de franca irrealidade em relação à vida

participantes dos jogos não devem ser obrigadoscorrente. Os a

pois isto faria com que o jogo perdesse sua natureza deatuar,

Todo evento lúdicodivertimento atrativo e alegre. se processa

campo previamente delimitado dee existe no interior de um ma-

deliberada ou espontânea. Os jo-neira material ou imaginária ,

têm que apresentar um grau de incerteza, pois seu desenro-gos

resultado previsto com ante-lar não pode ser determinado,

cedência; deve existir um determinado espaço deixado à criativi-

urna

- terminando sua duração com uma situação identielementos novos

p.8.

J

3 mais antigo do que a civilização humana . Em certas so-

uma atitude voluntária que pode ser vista como uma

nem o

o aspecto lúdico se torna uma necessidade coletiva. Nor

dade e à iniciativa do jogador. 0 lúdico não se mostra como

ativididade produtiva, já que não cria nem bens, nem riqueza,nem

para um indivíduo adulto e responsável, o jogo se apre

3 - HUIZINGA, J. Op. Cit.
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sendo

que

esta

única que vigora no delimitado espaço lúdico.a

Em sua obra dedicada ao relacionamento do homem com os

propõe uma subdivisão dos eventos lúdicos em

quais predominam, respecti-

Todo o primeiro grupo aparece como o da competição e do combate;

nele a igualdade de oportunidades é articifialmente criada para

que os antagonistas se enfrentem em condições ideais, suscetíveis

valor preciso e incontestável ao triunfo do vencedor .de dar um

A competição se apresenta como uma forma de avaliação do mérito ,

pessoal ou de um grupo, o

mesmo caráter de competição na realização de duelos. 0 acaso é a

destino;

ro ou a competência dos participantes em nada influe no resultado.

0 que na verdade acaba por definir o vencedor é o imprevisto num

No universo onde predomina a similitude,determinado momento. o

prazer consiste em ser outro II 11 passar porII ou-

é essencialmente necessário iludir o espectador a respeito da

p.27-39.

J

tro."

submetidos a convenções que suspendem as leis ordinárias e

e serve para exprimí-la. Encontramos

ou de se fazer

dimensão da vontade, um abandono ao

4 jogos, R. Caillos

nas representações realizadas. Como se trata de um jogo,não

ca à do seu início. Os jogos são extremante regulamentados,

três principais grupo'distintos, nos

neste caso, o prepa

vamente, o espírito de competição, o do acaso e o da similitude .

instauram, momentaneamente, uma nova regulamentação , sendo

4 - CAILLOIS, R. Les Jeux et les Honmes. Paris:Gallimard, 1958.
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identidade do participante. A platéia deve se reconhecer dentro

do que está sendo interpretado.

o jogo não pode serEm todos estes consideradocasos,

distração individual. Mesmo existindo várias disputascomo uma

quais se manifesta uma habilidade toda pessoal, não teriamnas

elas sentido numa disputa individual, sem concorrentes ou especta

dores. Todas as modalidades de jogos apresentam aspectos sociali

zados que por sua amplidão e estabilidade conquistam uma posição

consolidada na vida

o

mérito e

ou,ao contrário, compreender a jurisprudên-costumes e liturgia

cia e a liturgia pelo espírito dos jogos, são operações complemen

válidas.tares igualmente As estruturas dos jogos e as produti-

são frequentemente idênticas, mas as atividades respectivasvas

que elas ordenam, são irredutíveis uma à outra.

exprime nos jogos não é diferente do que se manifesta na cultura,

pois os campos de competência coincidem. 0 simples fato de que po

mos reconhecer num jogo um antigo elemento importante do mecanis-

e surpreendentes

intercâmbios entre o domínio lúdico e o cultural.

A atividade lúdica pode se manifestar a favor ou contra

neutro, negativo ou positivo .

J

mo social revela uma extraordinária convivência

o acaso . Explicar os eventos lúdicos a partir das leis,

coletiva do grupo social. Atualmente, no que

Contudo, o que se

se refere à competição, essas formas socializadas são os esportes,

aos quais se acrescem provas que dosam, em medidas variáveis,

a sociedade, sendo um instrumento



Ém certos ópio

cupações básicas.Se o lúdico existe socialmente como algo signifi

é porque ele desempenha um dado papel bem determinadocativo, em

ma-

ficado do lúdico e, como instrumento. A mas-'

sa permaneceria no desconhecimento de tal mecanismo . Entretanto,

tudo indica que o conceito dos jogos como ópios do povo é uma pro

jeção da sociedade atual e do lugar que ela reserva para as ativi

dades lúdicas. E fácil observar e constatar que os ópios são, na

maior parte das vezes, algo que consideramos como atividades dis

pensáveis ou ilusórias - sem nenhuma relação com a seriedade, por

exemplo, do trabalho ou da guerra. A esfera dos eventos lúdicos ,

classificadas

como meios destinados a promover a alienação coletiva.

Se o trabalho é a atividade fundadora da própria socie

dade ,então a oposição entre trabalho e sociedade seria praticamen

Se o lúdico estáte impossível ou muito difícil de ser defendida.

relação àem oposição ao trabalho, socie

devemos considerar que o lúdicoContra este conceitodade. faz

parte da sociedade,

te do

de sem referência à totalidade social na qual ela está inserida .

J

-9LJ

ele se oporia também em

relação à sociedade. No caso sua função seria a de alienar a

da sociedade, que desvia a atenção do grupo social das suas preo-

casos, os espetáculos são conceituados como um

artísticos e religiosos, entre outras mais, são

ior parte das pessoas. Só o grupo dominante saberia o real signi-

assim, o utilizaria

tanto quanto a sociedade, igualmente, faz par

lúdico, já que seria impossível compreender-se uma ativida

b%25c3%25a1sicas.Se
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0 lúdico e a sociedade são na verdade duas faces de um mesmo feno

pois a sociedade se revela tanto pelo trabalho quanto pelomeno,

lúdico, esferas é um camporeligioso ou ritual. Cada uma destas

concepção do lúatravés do qual a ordem social se faz e refaz. A

deve ser substituída pordico, como simples atividade derivativa,

uma perspectiva capaz de conceber o social como algo totalizador,

apesar de não abandonar sua especificidade.

No caso do estudo da Antiguidade Clássica encontramos ,

também , difundido dentro da historiografia, o conceito do traba-
5lho em oposição à ociosidade. Para Ch. Ilontesquieu , neste

período existia um desprezo pelo trabalho artesanal e agrícola ;

tal proposição encontra seu embasamento em trechos de fontes que

afirmam não haver beleza nem dignidade na capacidade do trabalha

ser o trabalho assalaria

do indigno de um homem honesto ( Cícero - De officiis, 150 ) .I,

Já para apesar destes posicionamentos acerca da po

breza estrutural e da visão pessimista do trabalho, romanosos

sobre as virtudes do trabalho árduo.nunca deixaram de discorrer

Ê o caso de Virgílio ( Geórgicas,

balho prolongado vence qualquer dificuldade.

. Peasant
5.P-

( org. ) 0 HomemA. Ro-
226 .P-

1

Whittaker ,

5 - citado em WOOD, E. The Ilyth of thc Idle Ilob IR: 

I, 145 ) ao afirmar que um tra-

dor ( Sêneca - Cartas, LXXXVIII, 21 ) e

nano. Lisboa: Presença, 1992.

Citzen and Slave. London: Verso, 1988.
6 - WHITTAKER, Ch. 0 Pobre IN: GIARDIIIA,
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Este conflito de alegações não impediu o surgimento de

toda uma corrente que defendeu a configuração de um sistema no

qual o homem livre desprezava o trabalho manual o sistema eco-e

nômico-produtivo era baseado majoritariamente na utilização do

políticotrabalho escravo. Tal fato levaria a um desdobramento

escravismo seria condição essencial e indis

pensável no aparecimento e desenvolvimento dos sistemas politi-

cor-

po de cidadãos alheios ao trabalho,diferenciados entre ricos e

en

grandecida pela visão estereotipada da população pobre como ocio

sa. A real dimensão da quantidade de escravos em grandes cidades

como Atenas e Roma e seu papel na vida social têm sido exagerados

e a avaliação da parte representada pelos cidadãos, produçãona

económica, mal calculada. Na verdade, segundo A. Ferguson

fícios que os homens livres desfrutavam não eram auferidos igual

por todos os cidadãos. Como a riqueza apresentava-semente mal

pobres eram obrigados a trabalhar para garantir a proso que os

pria subsistência.

Embora a teoria marxista admita interpretações diferen-

citado em UOOD,7

■ j

7 ,os be-

pretação do papel da coletividade escrava tendeu»então,a ser

pois,desta forma, o

distribuída, apenas os ricos estavam isentos do trabalho, ao pas-

pobres, ambos vivendo às expensas da mão-de-obra escrava. A inter

cos característicos do período. Estes teriam, como base, um

E. Op . Cit. p. 8.
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Anti-

no

sentido de que era ela que realizava a maior parte do trabalho de

produção na agricultura e nas atividades urbanas - esta foi a do

minante por longo tempo.Tal concepção associava o modo-de-produ-

ção escravista com o conceito da massa urbana ociosa. Contra es

tas considerações, G. Sainte Croix entre outros, parte da pre

missa de que pequenos produtores livres e independentes eram res

ponsáveis por uma parcela substancial - talvez majoritária, da pro

dução - tanto na Grécia como em Roma. seria

o modo -de-produção dominante porque era a forma principal pela

qual a mais valia era extraída pelas classes dominantes e proprie

tárias.
9Através de uma inscrição do século III, podemos obser

var Aureliano conferindo aos operários que trabalhavam na constru

ção da muralha de Roma, coleti-a honraria de serem designados

vamente como operarii Antonii. Caso fossem eles escravos, Im-o

perador não lhes teria conferido tal distinção.

Sabemos que a economia era baseada na preponderância do

setor agrícola. Contudo, a maciça utilização da mão-de-obra es

crava no campo não deve ser simplesmente transportada para as ati

Idem Ibidem p. 39.8

guidade Clássica era constituída pela mão-de-obra escrava

8

Assim, o escravismo

tes da convencional, de que a base produtiva do período da

C.I.L. VI, 1785.
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vidades'urbanas nas mesmas proporções. Se o peso do trabalho es

tai medidacravo tem sido reavaliado na agricultura, mostrase

refere às atividades eminentemen

te urbanas.

0 estereótipo da plebe ociosa teve como fundamento, a

II

abateu suas pretenções e não deseja ansiosa-tudo enfim,
H

0 povo romano está ligado especialmente a duas coisas, àti

oferta de víveres e aos espetáculos ".

Estes autores afirmaram que a plebe’urbana de Roma

distribuição de alimentos e com a realização de espetáva com a

com as evidencias de outras fontes.

ria uma ampla gama de possibilidades económicas. Diversos ter

mos como inopes,

utilizados de maneira aleatória, demonstram a grande variedade de

possibilidades existentes entre o grupo dos não possuidores de ri

1

ainda mais necessária no que se

so se preocupa

culos, mostrando-se indiferente aos demais.acontecimentos da vicia

coletiva. É preciso analisar tais considerações e confronta - las

A pobreza era uma condição heterogénea, na qual se inse

mente mais que duas coisas: pao e circo

pauperes, humiles, plebs ou vulgus, muitas vezes

Desde que não há mais sufrágios a vender, o povo nao cui

da de nada; ele,que antes distribuía os plenos poderes ,

e Frontão ( Pricip. Hist., V, 11 ):

leitura de fontes como Juvenal ( Sat, X, 80-81 ) :



quezas.A plebe urbana da capital do Império era parte integrante

que incluía igualmente a plebe rústicade uma plebe romana, e a

. . existente nas províncias. 0 segmento urbano era formado por dife-

entre seus elementos, so o fato de

não pertencerem nem à ordem equestre à senatorial. Em termosnem

práticos, eram os cidadãos livres com renda inferior a quatrocen-

mes-

número de escravos libertos den

tro do grupo social era considerável, porém apenas poucos deles

conseguiam enriquecer. Outros permaneciam ligados economicamente

antigos proprietários, enquanto alguns se tornavam in

dependentes, chegando a ocupar cargos destacados dentro da buro-

não havia um padrão marcadocracia imperial. Assim sendo, ou

. uma unidade de atitudes ou de pensamento que pudesse ser qualifi

cada como característica do grupo multiforme denominado coletiva

mente de plebe.
r Para que esta plebe urbana fosse realmente ociosa, se

ria preciso que o Estado ou particulares lhe fornecesse o susten

do básico para a sobrevivência. Sabemos que a distribuição e o

abastecimento regular e organizado de víveres era um elemento

chave

além de casual

atingia somente a uma minoria diminuta. No início do período im-

I
1

I 
o 
_J Ll lL
0coco

Q.
U)

no bom relacionamento do Príncipe com a população da capi-

ma plebe urbana. Admite-se que o

aos seus

rentes sub-grupos. Em comum

tos mil sestércios. Deste modo, um pequeno comerciante, um recém-

-liberto e um pedinte faziam todos , sem distinção,parte da

tal do Império. Contudo, tal fornecimento
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perial, Augusto chegou a manifestar a intenção de interromper as

distribuições de trigo, por considerar que elas encorajavam a mi

gração do campo para as cidades e a consequente baixa da produção

afir

mou que a quantidade de certos gêneros oferecidos nestas doações

necessária para a manutenção deirregulares era mais do que uma

porém não suficiente para duas. Como as mulheres não erampessoa,

agraciadas pelas distribuições, o que um homem casado conseguia

sustento de sua família. A prática das doa

ções tentava também regularizar o abastecimento para o conjunto

população. Alguns produtos não distribuídos gratuitamente deda

veriam ser vendidos a preços controlados, segundo a vontade popu-

Caso isto não se concretizasse, violentas manifestaçõeslar. po—

vê no episódio do incêndio na casa dediam Sí-eclodir,

motivado pela venda de vinho ( Am.. Fiarc.- Hist. , XXVII, 3 ,maco,

. Quanto à variedade nas distribuições encontramos nas fontes4 )

sobretudo do século III referências à distribuição pelo Im

perador de gêneros básicos, como azeite e prá-

próprias distribuição de trigo (Aur.tica era

Vit.

Outro meio pelo qual alguns membros da plebe poderiam

10
267.P-

receber não garantia o

mais rara do que as

como se

agrícola na área rural ( Suet. - Aug., XLII ). J. Le Gall10

carnes, porém tal

LE GALL, J. Rome, Ville de Falnéants ? Revue des Études La-
tines . Paris, 44, 1971.

Liv. Ces,, XXXV, 7 ).
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conseguir produtos para seu sustento era espórtula.

do original era a pequena cesta que os ricos ofereciam aos seus.

clientes com as sobras do banquete da véspera, acrescida de algu

mas moedas . quantia

diminuta em dinheiro oferecida irregularmente por particulares .

buição oficial do Estado.

para

que alguém sobreviver em Roma, não poderia permanecer na ociosida

pro-

estava

garantido pelos mecanismos de distribuição gratuita, podemos con

cluir que havia a necessidade de que parcela significativa de

brevivência básica pessoal ou familiar.

contramos uma outra a ela relacionada:

da plebe urbana. Sem a participação cívica do cidadão caracterís-

tica da República,

acentuado de despolitização. Ade Roma teria sofrido um processo

idéia central deste tipo de argumentação seria a troca realizada,

àpela plebe,de passividade política por comida e lazer. Quanto

11 The Urban Plebs... 181.citado em YAVETZ, Z. P •

J

f

Seu signifi-

a da neutralidade política

11 Díon da Prusa

seus membros exercesse uma atividade produtiva, garantindo sua so

de todo o tempo, pois a vida na Cidade era dispendiosa, com

Por vezes, ela apresentava a forma de uma

dutos e aluguéis caros. Se o sustento da plebe urbana não

Seu alcance, contudo, foi ainda mais limitado do que o da distri-

contradiz Juvenal, afirmando que

por meio de votos nas assembléías, a população

Paralelamente à ficção de uma ociosidade económica, en-
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considerar

que tal conceito surgiu a partir da civilização nascida com o ad

lho estava interligado às festividades. eventos englobavamEstes

o trabalho e o descanso. No período não

existia separadamente, pois não havia um corte tão nítido entre o

condições prévias para o apareci

mento* do lazer,dentro do processo histórico,as atividades so

ciais-não mais

profissional destacado com organimaior parte- e o trabalhosua

zação própria e específica. Se seguirmos a argumentação' apresenta

da, não há como utilizar o conceito de lazer dentro do contexto

histórico por nós avaliado.

Diante do exposto, podemos observar que os estereótipos

ociosidade económica são interligapolítica e dede passividade

utilização

dos conceitos expostos procurou demonstrar que a plebe urbana de

Roma era um grupo majoritariamente composto por ociosos embruteci

dos que não exerciam nenhuma atividade produtiva. Eles seriam man

tidos pelo Estado e estariam completamente alijados do sistema po

lítico. E correto afirmar a existência de vagabundos e mendigos

desempenhar uma função económica, nãovivendo na Cidade pos-sem

( Marcial - Epigramas,suíndo IIIt escravo

22 ), porém jamais foram eles a maioria da plebe urbana de RoXI,

j

vento da Revolução Industrial. Nas sociedades anteriores, o traba

dos e partes de um mesmo tipo de argumentação. Esta

repouso e o trabalho. Foram

nem toga, nem tijela, ou

pré-industrial, o lazer

utilização do termo lazer em nossa abordagem, devemos

regradas por obrigações rituais da comunidade, em
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ma. A população também não se encontrava totalmente alheia ao pro

nifestações e reivindicações regulares, que demostravam algo mais

do que simples passividade ou alienação coletiva.

, antes de utilizarmos a palavra jo

gos como algo de senso comum, devemos observar a idéia que este

termo exprime. Ê curioso confrontar, o ,caso da língua grega com a

três expressões para manifestarlatina. Na primeira existem o

conceito lúdico

que é próprio da infância,

cábulos relacionados

último \x) V é aplicado com o signifi-lidade e fertilidade. Por

a

a heterogeniedadqdiversidade dos termos gregos, o latim engloba

jo-

representações tea-gos infantis e recreações até competições e

9

espetáculos desempenhavam com certeza um papel den-Os

tro da vida coletividade urbana, principalmente da capital do Im

pério . Tal fato não se deu por qualquer motivação aleatória, ou

33.Op. Cit.J.12 - HUIZINGA, P-

J

que o espaço lúdico no interior da sociedade romana era menor.

por um forte caráter ritualista difundido na sociedade. 0 aspecto

Segundo Huizinga12

. 0 termo é usado sobretudo em relação ao

do de competição ou concurso. Contrastando de forma clara com

sobretudo nos circos e anfiteatros, nia

trais. Tal fato nos poderia levar a concluir, de forma errónea

cesso político, existindo

é muito menos empregado, estando relacionado a questões de frivo-

numa única palavra: ludus, conseguindo com ela abarcar desde

embora seja a origem de um grupo de vo 
z i r / com a alegria e a despreocupação. Ja o4dv^u>
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lúdico, de maneira geral, ja ocupava um destacado espaço dentro

vida do homem romano.da

rentes atividades recreativas, passatempos e disputas que faziam

comunidade. Podemos destacar os vários ti-parte de sua vida em

pos de bonecos moldados em materiais como madeira, argila ou me-

o trochus - círculo de metal que se fazia rolar com uma pe-tal;

quena vara de ferro; o tessararius - tipo de jogos de dados; as

diversas modalidades de jogos individuais ou em grupo baseadas na

utilização de bolas e podemos registrar ainda, uma infinidade de

inúmerasatividades de caráter bélico e os jogos de azar em suas

variantes.

difusão geral das atividades lúCompreendemos que esta

principais para o esclarecimento dodicas foi um dos elementos

alcance político-social que os espetáculos oficiais assumiram jun

to a população urbana de Roma.

Após esta explanação teórica, direcionamos nosso estudo

para a analise do caso concreto de Roma.

j

Desde a infância, ele contava com dife-
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J
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IV - OS ESPETÁCULOS OFICIAIS EM ROMA

A partir da importância do aspecto lúdico - já existen--

político-socialram desempenhar um papel de destaque no contexto
I do quotidiano da capital do Império. Assim, considerardevemos

desenvolvido pelos jogos públicos não foi algoque o significado

imposto por qualquer autoridade ou grupo social dominante, mas

desdobramento do domínio lúdico já difundido de forsim um amplo

ma significativa no conjunto da sociedade.

Os autores selecionados dentro da historiografia produ

zida desde meados do século passado admitem a importância dos es-

lação urbana de Roma. Compreender o alcance desempenhado pelo lú

dico na Cidade não pode estar limitado ao enfoque meramente ba-

jogos

- promovidos pela pessoa do Imperador ou por magistrados encarre

gados da função - foram considerados instrumentos do controle so-

dificuldades

para ser admitida,caso sejam apreciadas as inúmeras oportunidades

de manifestação da platéia durante os espetáculos atestadas em

fontes do período.

j

te e difundido na sociedade romana - os espetáculos oficiais pude

político-social do período para simples disputas esportivas ou en

cenações teatrais. Esta explicação encontra fortes

bre as massas urbanas, que tinham sua atenção desviada da questão

petáculos, destacando-os como ocasiões marcantes na vida da popu-

Nestas ocasiões, a plateia dos jogos aplaudia

seado na questão da despolitizaçao, subsidiado sobretudo em um nu 
í

mero limitado de fontes. Nesta modalidade de concepção, os
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mas também realizava solicitações desuas autoridades, diversas .

ordens aos promotores do evento que se encontravam presentes. Se

o espaço dos espetáculos foi utilizado em certos momentos como

meio de alienação da população urbana, ele apresentou-se igualmen

te como um campo em aberto para que a assistência se manifestasse

com relativa liberdade. Existia/

da

passividade política sem ocorrer o risco de presenciar reivindica

ções feitas pela plateia.

As fontes demonstram que os pedidos apresentados nos

apenas restritos a questões re-circos e anfiteatros nao estavam

ferentes aos próprios espetáculos. Existiam obviamente manifesta

ções ocorridas fora do contexto dos jogos_ oficiais. Algumas delas

tinham ligação direta com assuntos pertinentes, às celebrações lú-

que ocorreu no episódio do cerco do denado pelo povo,dicas ;

em 14 d.C., que pediu o aumento dos vencimentos de um dançarino

de pantomimas ( D. Cass. f re-Contudo,

qiientemente era no circo e no teatro que os protestos de toda or

dem se realizavam. locais nos

quais as massas demonstravam seus desejos ( Hist., I, 72 ). Segun

, o Imperador Augusto:do

oferecia jogos ...II

pectadores, que sabiam evitar a insolência sem abando

nar sua antiga liberdade II

J

I

Tácito declara que esses eram os

e se divertia com as ousadias dos es

e o

pois uma dualidade, nà qual nin- 
i

guèm poderia garantir, de modo seguro, a institucionalização

Hist Rom.,VI, 47, 2 ).

Amiano Marcelino ( Hist., XVI, 10, 13 )
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0 mesmo Augusto recolhia aplausos durante os espetáculos ( Suet.-

Aug. v como as

apresentadas pelos equestres' contra uma lei relativa aos casamen

tos ( Suet. - Aug. , XXXIV )'.

gem dos diversos pedidos advindos da platéia . As graves crises

de carestia e o ,irregular abastecimento de cereais estavam entre

Como Roma e mesmo a Itália dependiam dosas mais rotineiras. su

primentos de grãos trazidos de outras regiões, existia uma maior

possibilidade de haver alta de preços ou interrupções no forneci-

Em 19 d.C., durante o governo de Tibério,mento. quei-ocorreram

plebe que protestou e conseguiu a fixação de determinadosxas da

o

causada' por razões

idênticas - na qual:

... por muitos dias no teatro travaram-se discussões me-II

nos respeitosas que de costume contra o Imperador. Des

gastado, ele culpou os magistrados e senadores por não te

esclareceu

que as províncias tinham enviado víveres em 1 quantidade

maior do que no período de Augusto ( Tac.II An., VI,

13 ) .

A alta de impostos deve ser compreendida igualmente co-

1

Inúmeras motivações foram qualificadas como sendo a ori 
í —

mo uma provocadora de manifestações. Calígula sofreu fortes pres-

mesmo Imperador, deu-se uma violenta sedição -

rem, com sua autoridade, reprimido o povo e

LIII ) mas, ao meso tempo, redebia solicitações

preços ( Tac. - An., II, 87 ). Mais tarde, em 32, ainda sob



reaçao foi violenta contra os

inclusive ocorrendo a execução de algunsmanifestantes, deles

esta atitude contribuiu para que Queréa aderisse à cons-do fato,

piraçao que tramou a morte do Imperador. Nero também ouviu pro

testos contra a alta carga de tributos ( Tac. - An.,XIII, 50 )

mas respondeu de forma favorável, abolindo ou dimimuíndo os impos

Havia igualmente pedidos mais corriqueiros,como o da de

volução da estátua de Agripa ao circo, de onde fora levada para

62 ). A plateiacasa do imperador ( Pl. Vel. Hist. Nat., XXXIV,

se manifestou sob Domiciano, pois:

... nos jogos ... o povo lhe solicitou a reabilitação detl

Palfúrio Sura, anteriormente expulso do Senado pelo pro-

prio imperador ... (este ) não se dignou a responder

contentando-se em ordenar silêncio por intermédio de um

( Suet. Dom., XIII ) .arauto H

Traj. , XXXIV .),■ contrapõe a este comporta

mento a liberdade desfrutada nos tempos de Trajano pela platéia ,

A mesma prática de Do-tanto para aplaudir como para reivindicar.

miciano foi repetida por Adriano , diante de um pedido indetermi-

várias das solicitações realizadas nos circos e anfitea

tros acabaram por degenerar em desordens. Um exemplo foram as re

lacionadas com o confronto entre facções que apoiavam diferentes

A
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nado ( D. Cass. - Hist. Rom., LXIX, 61 ).

Plínio, o Jovem ( Pan.

Para Flávio Josefo ( Antiguidades Judaicas, XIX,

soes no circo para reduzí-los. Sua

24, 7 ),narrador

tos mais pesados ( Suet. - Nero, X ).
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com

vigor a permissividade dos histriões ,que contagiava a plateia

- Aug., LXV ) No decorrer de uma discussão com o ator PÍ-( Suet.

Césarlades, este o teria advertido que era conveniente para o

que o povo gastasse seu tempo livre falando deles, os artistas

( D. Cass.

Sob Tibério ,

Os distúrbios iniciados no ano anterior no teatro expioIf

Alem de indivíduos dadiram com maior gravidade. plebe,

até soldados e um centurião foram mortos; tribunoum

pretoriano foi ferido, quando tentava impedir ofensas

aos magistrados ... Tratou-se desta revolta no Senado

e. alguns membros opinaram que se deveria conceder aos

pretores o direito de espancar os atores com chibata

das ii

e
... tendo sido cometido um homicídio no teatroii duran-

( Tibério ) baniu os chefes dete um confronto, fac-

çoes e os atores que eram objeto da questão e nao foi

permitido que eles regressassem, por mais pedidos que

( Suet. Tib., XXXVII ).o povo fizesse H

CalígulaAlguns destes atores retornaram,com o consentimento de

2 ) . Posteriormente.Claúdio( D. Cass. teve

pois a

multidão cobrava dele o desaparecimento do ator Mnester. 0 Impera

uma acirrada discussão com a platéia, em pleno espetáculo,

Hist. Rom., LIV,

Hist. Rom., LIX,

17, 5 ) .

( Tac. - An. , I, 77 )

atores no século I d.C. . Augusto se preocupava em reprimir
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28 ). Segundo Tácito ( An., 25 ).Nero converteu as rivalidaXIII,

des entre as facções teatrais em verdadeiros combates. Entretanto,

como a discórdia entre o povo originou graves agitações, unias

medidas cabíveis foram a expulsão dos histriões causadorescas

dos tumultos e a volta da guarda ao teatro.

a mecânica desses distur-Observa-se,em tais passagens,

a rivalidade entre os admiradores

dos atores se aguçava, degenerando muitas vezes em confronto . 0

mesmo pode ser notado em relação às facções participantes das

corridas equestres. 0 Imperador,que era espectador do evento,impu

incluíamnha penalidades aos responsáveis pela agitação. Estas

desde castigos corporais até o exílio. Os episódios mais violen-

podiam também ser alvo detos tinha

a possibilidade de determinar a pena imposta aos culpados.

Foi o que se verificou com os incidentes desastrosos ocorridos em

tecido no perímetro urbano de Roma. No primeiro caso, um liberto

fez construir um anfiteatro sobre fundações insuficientes. Devido

à proximidade, uma multidão afluiu de Roma para assistir

Durante sua realização, parte da construção aluiu,to. fazendo um

amplo número de vítimas. 0 caso foi discutido no Senado, toque

de

realizar espetácu-quatrocentos mil sestércios de renda poderiam

i
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a ser

ao even-

não era o responsável pelo sucedido ( D. Cass.

bios. Nos espetáculos teatrais,

Fidenas e Pompéia, os quais merecem destaque,mesmo não tendo acon

dor, para terminar com a confusão, teve que garantir a todos

Hist. Rom., LX ,

discussões no Senado, que

mou duas medidas: determinou que somente indivíduos com mais
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responsávellos de gladiadores e exilou o liberto considerado o

durante um

nu

cerianos na plateia. 0 príncipe atribuiu o julgamento do caso ao

realização

de espetáculos na cidade e pelo exílio dos acusados de autoria da

( Tac.desordem

As facções circenses relacionadas às corridas devem ser

consideradas no início do Império como meras agremiações esporti

vas que defendiam seus ídolos e torciam por vitórias. Determina

dos imperadores se associaram diretamente a uma das facções, em

busca de uma integração com a plateia. Calígula fez envenenar au

rigas e cavalos das facções rivais aos verdes ( D. Hist .Cass.

. No final do período imperial asRom. , reivindica

ções das facções assumem uma conotação política, passando os ver

des e azuis a serem apresentados como os culpados das desordens

historiogra

fia ,da facção verde à camadas aristocráticas,

Juvenal ( Sat., XI,revista .deve ser

sas comemorações populares no circo, concluiu que o triunfo fora

eles contavam com um maior denumero

urbana, enquanto os azuissimpatizantes entre a massa agrupavam

190.P-

, . 1 realizadas no circo

plebe e da azul as

dos verdes. Com certeza,

Senado, que decidiu pela proibição, por dez

1 - CAMERON, A. 0p. Cit.

outro espetáculo, ocorreu um duro confronto entre pornpeianos e

197 ), ao ouvir as inten

anos, da

An., XIV, 17 ) .

A associação mecanica, feita por parte da

LIX, 14, 5 )

pelo infortúnio ( Tac. - An., IV, 62-63 ). Em Pompéia,
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de-

dicotomia tao profunda que inviabilizassevia implicar numa in

terações entre os grupos sociais dentro de cada agremiação.

As manifestações de caráter político realizadas nos jo

gos oficiais da Roma Imperial encontram-se igualmente atestadas

fontes. Segundo Tácito ( Tac. - Hist., II, 55 ) quandonas os

ludi cereales eram realizados conforme o costume, foi anunciada a

morte de Óton. Flávio Sabino, Prefeito da Cidade, ordenou que to

das tropas presentes em Roma prestassem juramento a Vitélio e es

te foi aclamado como novo imperador no teatro.

contexto da sucessão de Comodo, pode-se acompanhar e verificar a

conotação política assumida pelo comportamento da plateia. Ainda

teatroprimeiro no

Prefeito do Pretório ,

considerado pelo público como o responsável pela fome reinante

na ocasião . pela

( D. Cass. mortea

o candidato dos pretorianos, estes - segundo Herodiano ( Hist.Imp.

)

massas . Logo no

pres-

o

não o proclamaram sem o apoio favoravel das

e depois no circo, para insultar Cleandro,

no governo deste imperador, o povo se reuniu,

desse imperador, o povo deu seu apoio a Pertinax. Mesmo sendo ele

Posteriormente, no

decapitação de seu antigo colaborador ( Herod. - Hist. Imp. Rom.,

majoritariamente membros da aristocracia . Contudo, isto nao

tou homenagens a Pescênio Nigro, ausente na ocasião, chamando

I, 12, 5 )

circo, insultou DÍdio Juliano que se encontrava presente e

Comodo,aterrorizado com as desordens, decidiu

Pertinax também foi morto e a massa, reunida

Hist. Rom., LXXXII, 13 ). Com

Rom., II, 2, 9-1

de defensor do Império ( Herod.- Hist. Imp. Rom., II, 7, 5-6 ). A
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opção ficou clara, o que foi comprovado pela narrativa DÍonde

Cassio de

ape

lavam para que o resto dos soldados e especialmente NÍgro, vies-

para negociar com NÍgro ,

Septímio Severo procurou apaziguar não apenas o Senado e os sol—

, nas também o povo, oferecendo espetáculos ( Herod. - Hist.dados

que

estátua dourada de Pertinax fosse levada para o circo ( D.uma

Cass.

durante as corridas de carros realizadas nos jogos comemorativos

encoraja

da pelo anonimato proporcionado pela presença de uma multidão

reclamou no circo não possuir um verdadeiro líder ou imperador (D.

Cass. Hist. Rom., LXXVIII, Certamente seria errado

lú-supor que as manifestações ocorressem somente nas celebraçõs

dicas. Um exemplo foi o protesto contra Máximo em 238 no qual o

povo, armado com pedras e pedaços de madeira, cercou a subida do

Capitólio para reclamar contra os candidatos senatoriais, reivin

população.dicando a proclamação de um imperador escolhido pela

Uma das questões res-

paços lúdicos,

b

peito 'as

o povo se armou depois

modalidades de motivações dos pedidos realizados nos es

atacado pelos pretorianos, passando a noite e o dia seguinte reu-

permanece como uma incógnita. As fontes do período

mais significativas, no que diz

Hist. Rom.,

sem em auxílio . Antes de deixar Roma

5 ). liais tarde, este imperador ordenou

do aniversário de seu filho Diadúmeno . A assistência -

nido sem alimentos ou bebidas no circo. Lá todos gritavam e

LXXV, 4 ) .

já no século III, a platéia se organizou contra Macrino,

20, 1-4 ).

Imp. Rom., II, 14,

( Hist. Rom., LXXIV, 13, 3 ):
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• não nos permitem responder, forma a popula

ção urbana de Roma estava representada nesças manifestações. Ter

mos como plebs,vulgus, multitudo, populus e turba, por vezes ad

jetivados como em sórdida plebs. imperita multitudo e credulum

vulgus, apresentam uma amplitude e uma imprecisão que não permi

tem vislumbrar de maneira clara a composição da massa que se ex-

destas manifestações. Sua utilização pelas fonpressava por meio

tes reflete um conceito de caráter II moral estritamente pessoal,ii

sua aversao

a outros.

Que o segmento social urbano menos privilegiado economi

reivindicações referentes à altacamente participava das dos

preços e as questões do abastecimento de cereais na Cidade é qua-

por ser o mais atingido por estes fenômenos.certo, As quei-se

impostos reuniam todos os descontentesrelativas ao onus dosxas

extensão da carga tributária imposta em certos períodoscom a

já as reivindicações de

contentes com o quadro político instituído no momento.

a plateia dos circos e anfiteatros fa

zia suas exigências, mas nunca se rebelou contra estrutura do re

gime, pois seu desejo mais revolucionário só chegava pre tendera

a ascensão de um novo Príncipe que fosse melhor. Esta considera

çao pode ter como origem o fato de que as manifestações de cara-

105 .Plebs and Princeps ...2 - YAVETZ, Z. P •

k

que demonstrava a boa vontade do autor para com uns e

2 Z. Yavetz

afirmou que, no Principado,

cunho político, deviam congregar os des

com precisão, de que
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X
' . ter político mais incisivo estão atestadas nas fontes sobretudo

do publico que apre

sentava os pedidos, optamos por considerar que os diferentes seg

mentos sociais presentes aos espetáculos oficiais se articulavam

conforme seu interesse diante das solicitações a serem apresenta-

junto, pois a circunstância e a natureza da reclamação influencia

a

participar das reivindicações.
3tável em suas lealdades . defende a ausência de

parte do sentimento de responsabilidade individual nessas oca-

lugar surgiria uma ideia desiões de congraçamento.Em seu força

presente na assistência, perdia sua indi-conjunta, pois cada um,

vidualidade ao participar de um grande ajuntamento.

doque uma pessoa nao

espaço lúdico oficializado de que dispunha. As evidências de que

plateiaocorresse algum tipo de manipulação do comportamento da

não podem ser descartadas, mas esta prática deve ser restringida^

públi- ‘

composto em sua maior parte pelas massas urbanas da Cidade.co,

Diante do exposto, até o presente

considerar como legítima a análise desenvolvida pela historiogra-

159.P-
18-19.P.

i

40 mesmo Yavetz

vam os diversos grupos na plateia que podiam se motivar ou não

a indivíduos que gozavam de relativa popularidade entre o

das. Assim, não haveria regras definidas de comportamento em con-

moinento, nao se deve

Deste modo, o

a partir do século II. Quanto à composição

fazia, a multidão ousava realizar dentro

Conceitualmente, a multidão e ins

3 - RUDÉ, G. A Multidão na História, são Paulo: Campus, 1991

4 - YAVETZ, Z. Plebs and Princeps ...
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da despolitização .fia que centralizou seu estudo no fenomeno

Este enfoque deixou de considerar os inúmeros testemunhos de piei

tos de varias conotações, pela

população de Roma, que se utilizava da oportunidade oferecida pe

los espetáculos oficiais para protestar e demonstrar seus senti

mentos. Tal comportamento encontrou respaldo nos interesses do Im

perador. 0 espaço dos jogos era certamcnte um excepcional cena-

rio no qual o Príncipe atuava com a devida pompa - exercendo seu

papel de dirigente triunfador nas guerras e promotor da paz, da

Jovem ( Pan. Traj., LI ) ja

se questiona:
II Que local sera mais apropriado para receber o povo ven

espetáculos que nele serão oferecidos ".

de-

como

Os imperadores procuravam agradar a multidão com suas atitudes

pla

teia que temia o desmoronamento do teatro em que

despertava

su-

106 .Idem Ibidem P-

J

cedor do mundo ? 0 circo não será menos admirado que os

todos se encon-

um ato político o misturar-se com

/
5 -

d.iante do público. Certa vez, Augusto teve que controlar a

fartura e dos espetáculos. Plínio, o

inquietudes ( Suet. - Aug., XLIII ). Seguindo tal raciocínio exis

monstrar gosto semelhante ao das massas, sendo classificàdo

Para Tibério, era conveniente ao chefe do Império

inclusive políticas, realizadas

travam, indo se acomodar justamente no local que mais

a multidão ( Tac. - An., I, 54).

tia uma busca , por parte do Imperador, de popularidade pessoal ,
~ x 5sobretudo em relaçao a cidade de Roma. Ainda para Yavetz ,os
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cessores de Augusto foram compelidos a assegurar principalmente a

boa vontade do exército, pois sabiam que o apoio militar era de

fundamental importância. Com este assegurado, alguns dirigentes

obter o favor da população urbana, enquanto outrosprocuravam

preferiam uma maior articulação com o Senado. Para o Imperador

não era necessário o apoio popular com intuito eleitoral ou legis

hostis

pretorianosou

sidade de apoio da plebe, depois da de consulares eexecução

Marco Aurélio viu-se em situação rebeliãosemelhante durante a .

se

pode afirmar que a plebe urbana de Roma no período imperial fosse

apesar da relativa fraqueza polium fator totalmente irrelevante,

tica que apresentava.

Para a platéia não bastava somente a presença de suas

se

mostrar acessíveis aos pedidos que lhes eram apresentados pela

Claúdio13 ) relatou que

misturar com as massas durante os jogos. Es

te imperador mantinha o filho Britânico em seu colo durante os

eventos lúdicos, a fim de obter a boa vontade do público para com

mais para a pessoa de Domício,se direcionava

o futuro Nero,

p.171 .

«>

o que foi tido como profético ( Tac. - An., XI,11).

era elogiado ao se

lativo, mas

de Avídio Cassio. Levando em consideração este mecanismo,não

sim como derradeiro recurso contra senadores 
6

rebeldes . No século II, Adriano mostrou a neces

multidão. DÍon Cassio ( Hist. Rom., LX,

autoridades nos espetáculos oficiais; elas também tinham que

6 YAVETZ , Z. The Urban Plebs . .

ele. Contudo, esta
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Ainda Claúdio proibiu que os administradores das províncias rea

vação era a busca de prestígio pessoal ( Tac. - An., XIII, 31 ) .

de mais cinco mil lugares sentados no Circo Máximo para acomodar

Pan. Traj., LI ). Segundo Hero

agradar

A procura pela popularidade levou alguns imperadores a

de espectadores a participantes que atuavam nospassarem pró

prios espetáculos. Calígula tomou parte neles conduzindo carros ,

dançando e representando em tragédias ( D. Hist. Rom.,LIX,Cass.

Cal. , LIV. ) . Nero fazia a plateia explodir em aplau7 ) ( Suet.

ao se apresentar em encenações teatrais e corridas desos carros

( Suet. - Nero, XXII )

Entretanto, o caso que mais mereceu destaque, por parte das fon-

afirmou que ele procurava assegurar

gladia-

10-12 ) e Eutrópio ( Compêndio de História Romana

15 ) atribuíram o aviltamento de Comodo pela luxúria e pelaVIII,

torpeza à sua atuação nos combates

7 ) considerou que a apresentação do Imperador em eventos

node-Hercule et 1’ anthropologieI! tf

Niedergang : der Rõmischen Welt TT - Principat 17.2 - Rcligion. lier

lin V.alter de Gruyter U86 662 .P-

J

no Circo Máximo ( Tac. - An., XVI, 4 )

ao povo oferecendo espetáculos que se prolongavam por toda noite.

dor como em eventos com animais. A História Augusta ( Comodo,VIII,

lizassem espetáculos lúdicos de qualquer natureza, pois sua moti-

Trajano, preocupado em angariar popularidade,ordenou a construção

a população da Cidade ( Pl. Jov.

um mínimo de popularidade na capital, atuando tanto como

5, 8 ; XI,

. Herodiano ( Hist. Imp. Rom.,

diano ( Hist. Imp. Rom., V, 6, 6 ), Heliogábalo buscava

, 7 tes, foi o de Comodo. Gage

I, 15,

La Mystique Impériale et 1' Épreuve des Jeux. Coi.i- 
hc-racléenne < IN: Aufstieg uni

7 - GAGÉ, J.
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com animais ainda era compatível com sua função política. Através

Comodo teria alcançado certo prestígiodesta atitude, entre o po

fazia

com que o público dos espetáculos fosse acrescido de indiví-duos

provenientes de toda Italia e ate mesmo de províncias vizinhas ,

atraídos pelo inusitado do evento. Ainda na mesma passagem de He-

antepassados ao combater como gladiador na arena, proporcionando

então uma triste visão ao público

XVII ) critica Comodo por seu caráter cruel, que o conduzia as

disputas com gladiadores. Somente diante do temor de uma derrota,

teria ele passado a se dedicar aos jogos com animais. Esta sede

inextinguível por confrontos teria feito dele objeto de horror e

todos os que lhe eram próximos conspiravam contra ele. Alguns se

nadores eminentes se uniram a foi

persuadido a esconder a esperar

o momento e o local oportunos para atacar Comodo. 0 lugar escolhi

dos foi o anfiteatro,

que estava exposto o Imperador no decorrer dos espetáculos ofici

ais ( Herod.

tivações materiais de natureza bem definidas - de

ções centralizadas em considerações de caráter psicológico devem

A conceituação da moeda como ur.ia instituição oficial de

vo e

um punhal entre suas vestes e

como a busca

o que demonstra a vulnerabilidade pessoal a

. Aurélio VÍtor ( Liv. Ces.

prestígio pessoal - poderiam justificar tal risco. Assim, explica

não somente o da Cidade. 0 anúncio de suas atuações

ser descartadas, por não abarcarem toda a problemática da questão.

conjuração. 0 jovem Quinciano

rodiano, Comodo teria ultrajado sua dignidade pessoal e a de seus

Hist. Imp. Rom., I, 8 ) . Diante do exposto, so mo
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pode fornecer alguns indícios pa-fundo politico-propagandístico

diversas séries foram cunha

das desde o período republicano a fim acontecimen-de comemorar

tos específicos, sobretudo os relativos a cidade de Roma. No Im

pério, esta prática se manteve, com a emissão de moedas na inten-

as

catálogobenfeitorias do Imperador. No levantamento realizado no

verifica-se a existência deThe Roman Imperial CoinageI» pelo

trinta e quatro séries de iconografia e legendas relativasmenos

aos jogos, em sua maioria referentes aos ludi saeculares

petáculos de júbilo pela fundação da Cidade. Os anversos apresen-

a figura do Imperador e as legendas

algumas cenas com

legendas relacionadas aos espetáculos oficiais.

trêsAugusto, restaurador dos jogos seculares, emitiu

séries relativas à sua comemoração de 17 n9

280 ). Em duas delas, reverso apresenta imagens de ca-2 O

figuras em pe diante de um altar - nae,

uma passagem circenses de combate entre animais. Ma isterceira,

sériesAugusto volta à temática dos espetáculos,tarde, com duas

ne 42).bigas correndo no circo ( v.I,

Domiciano emite uma série ( cujo anverso traz Ti-

&
Son, *1926. I-TV1v.

que trazem em seus anversos

ráter religioso - com

ção de demonstrar a riqueza de Roma e exaltar a generosidade e

o reverso uma vito togado em uma alusão ao seu sucesso militar e

e aos es

correspondentes à sua titulação; nos reversos,

ra nossa análise. Ilustrativamente,

141; n

8 - líATTINGLY, H. The Roman Imperial Coinage. London: Spinlc

..8

tam, em sua quase totalidade,

v. II, ne110 ),

a.C. ( v. I, n°- 132;
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são interna do Anfiteatro Flávio - iniciado por Vespasiano e con

cluído em 80 d.C.. A representação desta construção procurava cia

ramente demonstrar o grande número de pessoas que podia lota-la .

além de celebrar a consagração do novo espaço destinaEssa moeda,

formas em Roma realizadas por Tito. Por ocasião dos jogos secula

res de 88 d.C., Domiciano mandou cunhar mais nove séries (

385 ) comemorativas dos eventos. Todas trazem em seus reversos

com cenas de sacrifícios.passagens de caráter religioso, Uma pa

norâmica do Circo Máximo surge no reverso de uma moeda (v.

571 ) do período de Trajano. 0 Imperador gastara uma considerável

espetáculossoma de recursos nas reformas do principal palco de

Septímio Severo emite em 202 uma série (v. IV1, n2274)da Cidade.

que mostra em seu reverso o desembarque de animais exóticos de um

às festividades que marcaram o regresso do imperador e de Caraca-

quatro séries (v.IV1,n273a;ração aos ludi saeculares surgem mais

cu-

combates

oportunidade uni-

emitiu

i

Os reversos se mantinham

inalterados com representações religiosas. Alexandre Severo

n2 74a; nQ74b; ns 75 ). Nos anversos,duas tinham a efígie de Cara

no anfiteatro ( v. IV2, n^ 410; n« 411 ) . Na

do aos espetáculos oficiais, deve ter servido para ilustrar as re

la a Roma, depois de longa campanha militar no Oriente. Em comemo

nhou duas séries distintas, cujos reversos apresentavam

ca da passagem do milésimo ano de Roma, em 248, Filipe I

cala, já Augusto e duas a do Imperador.

II, n9

navio, além de quadrigas; sua legenda LAETITIA TEMPORUM refere-se

v. II,

n9 365; n9 375; ns 376; na 378; n9379; na 380; na 381; n9 383; n9
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dez séries com o intuito de marcar a celebração do final- de uma

n9

ficadas em tres grupos de acordo com primeiro

numa nítida alusao aspossui cenas circenses com quadrigas, cor

ridas de carros que fizeram parte das comemorações.A iconografia

participaramdo segundo tipo refere-se aos diversos animais que

ultimo grupo ilustra as celebra

ções efetuadas em templos.

Todas estas series demonstram, de

destaque dos espetáculos oficiais como acontecimentos integrantes

da vida urbana da capital do Império e a utilização de ima-sua

para fins políticos de propaganda pelos imperadores que segem

promotores e patrocina

dores do divertimento público.

Certas fontes utilizaram o comportamento dos imperado

res frente à questão dos espetáculos oficiais, na elaboração de

diante de qualquer despesa que tivesse querecalcitrante ser

feita,

Tibério não fora tão aves

aos gastos, pois não ousaria impor a dureza ao povo habituado,so

Calígula foi acusa

praticamen-sendo

apresentaram associados aos eventos como

o que incluía certamente os espetáculos oficiais ( Tib.

epoca e o

seus reversos. 0

da de ser orientado por aurigas e gladiadores,

22; n9 23 ). Estas séries podem ser classi

XLIII ), Augusto era generoso, enquanto que Tibério mostrava - se

das venationes , enquanto que o

n9 17; n9 18; n921;

críticas à sua atuação como dirigentes. Segundo Suetõnio ( Aug. ,

por tanto tempo, a ser governado com brandura.

sem duvida, o papel

XXXIV ). já para Tácito ( An., I, 54 ),

início de outra (v. IV3, n912; n913; n9 14; n9 15; n916;
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te um escravo de atores e outras pessoas relacionadas com os es

petáculos ( D. Cass. ma is

Históriacontundentes desta prática encontra-se em passagens da

Augusta referentes à biografia do Imperador Heliogábalo. Este era

tado por suas virtudes morais e pelo seu respeito ao Senado, pois

a obra apresenta uma forte tendencia senatorial conservadora. 0

comportamento de Heliogábalo foi descrito como escandaloso:

ria tao alto no teatro que ninguém mais

podia ser ouvido pela plateia. Ele cantava, dançava

( Heliog., XXXII, 7-8 ).

Seu relacionamanto com os participantes dos jogos públicos teria

ultrapassado o espaço restrito dos circos e anfiteatros. Ele fez

com que os aurigas Protógenes e CÓrdio, originalmente seus compa

nheiros nas corridas de carros,

havia se apresentado em Roma, foi nomeado Prefeito do Pretório

( Heliog. XII, 1 )

A colocação do Imperador em relação ao público alterou-

refletindo atitudes diferenciadas em-se por diversas vezes, re

lação à sociedade representada na plateia. Augusto observava os

juntamente com sua família reunida .jogos a partir do pulvinar ,

já Calígula se posicionava na primeira fi-( Suet. - Aug., XLV )

mais próxima do espetáculo ( D. Cass.- Hist. Rom.la,

Mero se utilizava de um cubiculum - espécie de camarote bem eleva

além de tocar instrumentos"

se tornassem participantes em sua

vida diária e em seus atos ( Heliog., VI, 3-5 ). Um dançarino que

Hist, Rom. LIX, 7 ). Um dos exemplos

tido como um mau príncipe em comparação a Alexandre Severo, exal-

LIX, 7, 4).

" Algumas vezes
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Segundo Plínio,

imperial. A tradição da presença pessoal do Imperador perdurou

cipes passam a se suceder com rapidez, permanecendo em guerras em

fronteiras distantes boa parte do tempo. Quando o contexto se

tranquilizou en-

refletiu na

localização do soberano na plateia elevadaque passou a ser bem

e alijada do conjunto da sociedade.

A multidão que assistia às celebrações lúdicas apresen-

primeiras

quatorze fileiras do teatro eram reservadas aos senadores. Esta

disposição se perpetua e aperfeiçoa sob o Império. Nero forneceú

também aos cavaleiros lugares específicos à frente dos plebeus
confundi

dos entre si ( Tac.

da a grande parte restante do espaço. A distribuição bem demarca

da do público poderia ter facilitado

do segmento no qual se originavam ou aconteciam os distúrbios, po

i

te sentado entre o povo"
Este suposto ideal de proximidade não 'resistiu por todo o período

a identificação mais precisa

tava-se espacialmente dividida. Desde a Lei Roscia, as

lebração, vendo não so o recinto, mas o próprio dirigen-

no final do mesmo século, os imperadores já se

do, do qual observava tudo através de postigos.( Suet. - Nero, xií)

enquanto ele residiu normalmente em Roma. No século III, os prín-

contravam mais afastados da massa urbana, o que se

"... participa dos assentos públicos, durante o espetácuT-

los. Assim, todos sao capazes de observá-lo durante a ce

o Jovem ( Pan. Traj., LI, 4-5 ), Trajano:

pois, até aquele momento, ambos estavam indistintamente

- An., XV, 32 ) . Para a plebe estava destina
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atestam exemplos práticos de que este fato te-rém as fontes não

nha ocorrido.

Os senadores e cavaleiros não estavam somente na pla-

téia, alguns deles também participavam dos espetáculos .A atuação

( D. Cass.,de seus filhos na arena tinha sido proibida em 38 d.C.

tal

princípio ( Suet. - Aug., XLIII ). Tibério tentou manter a honora

bilidade da aristocracia reafirmando ocasiãoa por

da morte de um cavaleiro durante sua participação nos jogos ( D.

14 ) . Sob Calígula, filhos de aristo-Cass. Hist. Rom., L V11,

cratas atuavam em espetáculos ( D. Cass., Hist. LIX, 7 ) .Rom. ,

No período de Vitélio ocorreu uma nova proibição contra os cava-

Yavetz

suposto ódio das massas pelos indivíduos de categoria social ele-

Imperador

táculos. 0 relacionamento desta forma concebido explicaria a ati

tude de Calígula ao impor a Saturnino a aquisição de treze gla

diadores por nove milhões de sestércios em um leilão no qual o

comprador cochilava balançando a cabeça sem perceber ou mesmo par

ticipar dos lances ( Suet. Cal., XXXVII ) . No governo de Nero ,

diversos senadores e cavaleiros foram induzidos a participar de

j

condenação,

Hist. Rom., XLVIII, 43, 3 ). Augusto não aderiu com rigor a

que escarnecia da elite da Cidade, fazendo-a tomar parte nos. espe

leiros que se degradavam na arena ( Tac. - An., II, 62 ).

vada. Assim, a plebe tinha grande prazer em observar o

9 procurou esclarecer este fenômeno a partir de um

9 - YAVETZ, Z. Plebs and Princeps... p. 114.
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XT. ).

pode atribuir a apresentação de integrantes da aristocracia nos

espetáculos públicos à mera imposição mecânica exercida por diver

possibilidade >devemos considerar asos imperadores. A seu lado,

de pessoal e particular de atuar nos eventos lúdicos

em Roma.

Como vimos no primeiro capítulo, para Veyne, todo mem

bro da elite de cada cidade era levado por uma moral de classe a

fazer doações e a oferecer prazeres ao povo. 0 desejo de partici

par dos espetáculos deve ser também atribuído a uma tentativa de

aquisição de uma notabilidade maior entre a população urbana, de

vido à existência de um espírito de competição dentro da . aristo

cracia. Levando em consideração estas diversas vertentes explica-

talvez seja mais fácil compreender o sentido da participativas,

ção da elite nos jogos oficiais como um fenômeno de múltiplas ori

gens e motivações.

a

elaboração de uma crítica sistemática ao conceito de despolitiza

difundido até aquele momento. Entretantoção majoritariamente

desenvolvida por meio do conceito de evergetismo lttl

da prática dasparece não conseguir abranger a totalidade doa

ções e oferecimentos feitos à população .IJa produção do autor foi

considerado unilateralmente o ato de conceder e custear os espe

táculos públicos. As razões desta concessão e o que doadoresos

sua análise,

combates nos jogos oficiais ( Suet. - Nero, Contudo, não se

Devemos reconhecer que o maior mérito de Veyne, foi

de que determinados senadores e cavaleiros teriam tido uma vonta- 2)
I

realizados
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pretendiam receber em contrapartida, foram temas discutidos de

forma exaustiva. Veyne não se deteve da mesma maneira ao conside-

tor dos oferecimentos realizados. 0 que a platéia pretendia

perava dos espetáculos oficiais e do Imperador que os promovia e

p processo de promover e as

sistir às celebrações lúdicas só foi tratado a partir de seu lado

àri stocrático. Seu estado através dos conceitos invariantes e a-

temporais, mostrou-se limitado tanto que em seus trabalhos ma

contextualizada dois recentes,

saíao benefício

do doador para voltar a ele depois. Para a massa urbana de Roma

bém o modo pelo qual a doação se processava. A platéia não gosta

va de se sentir

quanto e o como das concessões deviam ser pesados atentamente an

tes da efetuação do ato de oferecimentos.

A multidão urbana que lotava com regularidade eirós

a noção de turba - multidão em desordem - éciologicamente, pro-

um grupo de contato direto no qual participantesposta como os

intercondicionam ao receber estímulo semelhantese

platéia de espetáculos públicos , podia se con-

Roma

552.

rar o público presente aos jogos

ou es

cos e anfiteatros e suas atitudes não podem ser menosprezadas. So

o autor busca a individualização

não importava somente a quantidade do que era oferecido, mas tam-

vertei' em turba, desde que motivada . Era o que ocorria em

o qual era, na verdade, o recep

10 - BERNARD, L. Nob IN: Encyclopaedia of the Social Sciences.

tema proposto . Para Sêneca ( Benef., I, 34 ),

10 .. A multidão

ocasional, como a

humilhada pela atitude do doador. Desta forma, o

New York: Macmillan , 1937. v. X p.

assistia, não foi abordado. Assim,
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ocasião em que a plateia expunhadurante os espetáculos oficiais,

suas aflições, aproveitando-se da presença constante do Imperador.

defendeu o conceito de movimento social fenômeno

de opinião da massa lesada que se mobiliza em contato direto com

propõe de maneira geral a exclusão do

casualmenteformam

não

partir desta conceituação, pode-se utilizar oticas. A conceito

de multidão na análise das manifestações apresentadas durante os

jogos públicos.

Além do fundo político, os espetáculos oficiais apresen

simbólico, podendo ser vistos como

se

desenvolvia na combinação variável entre regras e liberdade. Co-

eventos

indivíduoatuavam de diversas formas como ritos de integração do

como práticas totalizantesna sociedade, espaço de renova-

lúdicoção comunitária. 0 espaço que o grupo social destina ao

constitue um lugar privilegiado para a investigação, do qual po

de-se observar as ligações complexas da articulação entre

va.
2 .P- 1

■

À

c 01:10 um

e como

incluía as manifestações que eram centralizadas em questões polí-

tavam seu papel ritualístico e

Tilly11

conceito de multidão dos grupamentos que se

z 12 suas autoridades. G. Rudé

as rea-

G. Op. Cit.

locando em cena um sistema ordenado de símbolos, estes

divertimentos agindo na criação de uma alegria coletiva, que

ou eram reunidos para ocasiões cerimoniais. Entretanto, isto

11 - MELUCCI, A. Um Objetivo para os Eovimentos Sociais. Lua No- 
Sao Paulo,

12 - RUDÉ,
n? 17, jun.,1979. p. 55.
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lidades simbólicas e ideológicas das

relações sociais. Os espetáculos e o cerimonial são parte inte

grante do poder e da política, já que promoviam a integração da

platéia reunida circunstancialmente espaço.Por vezes,em um mesmo

a Cidade comomorava a superioridade de Roma, celebrando importan

tes vitórias militares mediante

ciais. Um exemplo foi fornecido por Alexandre Severo ao promover

jogos no circo pela vitória sobre os persas ( Hist. Aug., Alex.

pompa circense - atuava como um mecanismo de afirmação da he-a

gemonia da comunidade. Os espetáculos como corridas de carro, ve-

apresentavam um forte simbolismo ,e combates diversosnationes

os ritos de oferendas e sacrifícios desenvolvidosassim como em

celebrações nos circos e anfiteatros atin-

uma maior parcela da população presente na platéia,giam queo

alcance simbólico de recombinação de ele

mentos do quotidiano.

Por intermédio do aspecto lúdico foi possível observar,

de modo privilegiado, a coletividade urbana de Roma se expressando

em diversos setores, pois o espírito dos espetáculos estava in

serido

psíportante. Os jogos atuavam também como

quica para a população da Cidade, já que os espectadores partici-

deixando tensões coletivas se manifestarem.pavan' com entusiasmo,

deOs combates de gladiadores se apresentavam como a modalidade

uma válvula política e

a realização dos espetáculos ofi-

ampliava em muito o seu

e o funcionamento concreto

templos. Todavia, as

Sev.,LVII, 1 ). 0 desfile dos participantes dos eventos lúdicos -

dentro do desenvolvimento social, sendo dele elemento im-
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evento em

qualquer outra sociedade dentro dos mesmos parâmetros.

afirmou que a disciplina e a glória militares
II sociedade cruel II na qual a brutalidaderavam una

estavam presentes a partir do

Estes espetáculos exaltavam a coragem como requisito indispente.

sável maior

as tradições militaristas eram pre-tranqúilidade nas fronteiras,

servadas através da transformação da guerra dramaura jogo,umem
14repetidaraente representado diante da comunidade

Não se pode menosprezar o fato de que

grande número, de gladiadores • reduzidosura

rendados que não deviam integrar o corpo da sociedade. A esse ti

po de indivíduos podem ser acrescidos os cristãos,segundo E. S an

coraeram elementos alheios à comunidade por terem rompido

os moldes de comportamento vigentes. No que se refere à condena-

cavam a inexistência de reprovação explícita nos textos reiigio-

. Death and Renewal
1-30.. P.

14 30.Ider.i Ibidem P-
15

P.

e a violência

e o escravismo ge-

13 Hopkins

trinômio guerra/ disciplina/ mor

, 15chez

a todo, indivíduo Para , o

a tal condição por serem prisioneiros de guerra ou criminosos. As

autor, nos períodos de

Madrid: Akal,1986.

na arena, non.ial-

13 - HOPKINS, K. líurderous Games IN: 

SANCHEZ-SALOR, E. Polemica entre Cristianos y Paganos
419 .

ção, por parte dos cristãos, aos espetáculos, alguns deles desta-

r.iais característico de Roma, por não ser encontrada

mente, se apresentava

sim, os combatentes podiam ser considerados cor.io indivíduos dife-

Car.ibridge: University Press, 1983
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sos. Seguindo este gênero de argumentação, Deus seria favorável ao

nocivos-. Desenvolvendo esta abordagem, Tertuliano ( De Spectacu-

lis, '.I ) defendeu que que
comse ofende ao Criador. Assim, não haveria uma reprovação .

estando ela subentendida. Vários fatores eramnos textos sagrados,

apresentados como responsáveis pela condenação. Inicialmente,exis

tia uma intrínseca relação entre os jogos e rituais pagãos, pois a

análise destas celebrações levava sempre a alguma divindade não

cristã. Esta ligação os classificaria como idolatria ( Tert. - De

Spect., V ). Santo Agostinho ( A Cidade de Deus,

mentava que foram os próprios deuses que pressionaram os homens

para que fossem instituídos os espetáculos. Outro motivo seria o

assim

Spect.,XIV ). 0 alvo principal do conceito de imoralidade eram as

representações teatrais, vistas como uma vitrine na qual expu-se

( Tert. - De Spect., XVII) (nham todos os tipos de impudor S.

Agost. crueldade

presente em determinados eventos. No circo, IIreinariam "atrocidades

que incluíam htos de fanatismo, com matanças regulares ( Tert. -De

Spect. , XVI ). A crueldade dos espetáculos atingia a sociedade atu

ando como uma forma de veneno, assistiampois os espectadores que

aos jogos desejariam sempre mais combates ,cada vez mais sangui-II

nários" ( S. Agost.

J

da imoralidade presente nos jogos. Eles seriam um tipo de prazer e,

. como a gula e a paixão, deveriam ser proibidos ( Tert. -De

- Confissões, VI, 8, 13 )

Cid. Deus, VII, 32 ). A última razão seria a

divertimento humano, desde que não implicasse em atos notoriamente

tudo é obra de Deus, até o momento em

I, 32; IV, 26 )ar



Certamente não se pode atribuir exclusivamente à difu-

número de espetáculos reali

zados na Cidade. Desde a época do Imperador Constantino há uma

proibição de caráter legislativo contra os combates de gladiado-

indivíduos destinados normalmente para a atividade da

gladiatura, passam a ser utilizados

que

incumbên-ocasionou novas medidas que pretenderam regulamentar a

cia do oferecimento dos espetáculos. Várias delas datavam do pe

ríodo de Constâncio ( Cod. Teod., VI, )

em meados do século IV,

finsde Valentiniano I

do século IV surgiram dispositivos legais de natureza religioso

para o povo aos domingos

dias

Há testemunhos de que as primeiras tentativas

atravésimperiais de banir as formas indesejáveis de espetáculos

acabaram por ser ineficazes. Esta frequênciade proibições na

existência dos espe-

sua realização.a preocupação governamental com Entre-

altera-

ções na estrutura urbana do Império.

cos
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que proibiam a realização de espetáculos

a uma época de pou-

produção de medidas legislativas demonstra a

em trabalhos nas minas ( Cod.

táculos e

res. Os

jogos e elogia o pretor que os realizou de forma modesta, mas

são do cristianismo, o declínio do

tanto, a sociedade se transformava, ocorrendo profundas

de Natal, da epifania de Cristo, da Páscoa e de Pentecostes ( Cod.

Teod., XV, 5,5 ).

Teod XV, 12, 1 ). Porém, ela não foi respeitada, fato este

e outras foram posteriores, sob o governo

4,5; VI, 4, 7; XV, 12, 2

( Cod. Teod., XV, 5, 2 )e o prolongamento da restrição aos

Símaco ( Cart., IX, 126 ) se refere

( Cod. Teod., VI, 4, 18; VI, 4, 21 ). Em



centroo

popula

ção tinha diminuído numericamente e perdido grande parte de sua

importância. Em 395, o Imperador Teodósio presidiu os jogos de

circo em Milão para comemorar a vitória sobre

sidentes em Roma ainda se ocupavam com as antigas tradições muni-

sobretudo

investin-

pres-

tígio pessoal junto às massas urbanas de Roma.

A aristocracia senatorial compreendia cada vez mais que

indicação,Altos funcionários civis poderiam chegar ao Senado por

aristocracia

0 Estado apresenta-se neste momento atrelado de forma intenci to.

à burocracia.sa à Igreja e Por um bom período,

a utilidade dos jogos foram fortes o suficientecionais e para

coexistirem com a hostilidade e

1

o usurpador Eugênio.

os provenientes das províncias - pouco teriam a ganhar

as doações tradicionais já não produziam os resultados de outrora.

do altos recursos financeiros na procura de popularidade e

o sustento do exér

as doações tradi-

as proibições de caráter eclesiás

. 16mesma cidade

ao menos compareceu aos eventos. Roma já não era mais

Ura ano após, Honório promoveu venationes cora animais africanos na

ficentes desenvolvidas na Cidade. Os novos senadores

sem suportar os onerosos encargos da pretura. Essa

. Em fins do século IV, os senadores da Itália re-

das atenções do Império, e muito menos do Imperador. Sua

16 - WARD-PERKINS, B. From Classi-cal Antiquity to the Mlddle

passou a relutar em financiar despesas, anteriormente tradiciona

is, como o gasto com os espetáculos oficiais e

Ages. Oxford: University Press, 1984. p. 104.
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configuração

cristã foi possível até que que as alterações de ordem político-

social, económica terminaram por esvaire militar definitiva

mente as tradições munificentes da Cidade. Uma nova realidade pas

secularsou

tradicional em larga escala havia desaparecido. Tal processo deu

lei

espetáculosnas empregadas na organização e no financiamento dos

oficiais deixam de apresentar sentido. No início do século V, o

transferido

para Ravena. A popularidade e o prestígio pessoal junto às massas

urbanas da Cidade esvaziada não rendiam mais os proveitos políti-

sociais como nos séculos anteriores do Império.

Os recursos que eram utilizados na realização dos jo

gos oficiais passam a ser utilizados em outras formas de muni-

Ocorre a propaga-

deveriam

ser oferecidas a um segmento determinado - os mais necessitados

do ponto de vista socio-econômico - e não mais ao conjunto da po

pulação pertencente a comunidade. A construção de igrejas e basí-

destinadoslicas recebeu parcela dos investimentos anteriormente

Com a difusão do cristianismo, as manifestações co-

Idem Ibidem .17

—- '+’’«rqiF-

tico. A convivência da antiga tradição com a nova

cos e

17 aos jogos

-se lentamente, não sendo fruto da proibição através de uma

ção do ideário de caridade cristã, no qual as doações

ou de um conjunto de medidas legislatórias. Paulatinamente, as so

a se constituir e nela, a motivação para o patronato

ficência, sejam elas públicas ou particulares.

Imperador não estava mais presente em Roma, tendo se
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modif i —

quanto espetáculos coletivos junto 'a nova sociedade que se confi

gurava.

As diversas modalidades de espetáculos oficiais parecem

ter perdurado, mesmo que de forma reduzida numericamente, por pe

ríodos diferenciados. Como a crítica cristã os hostilizava de ma

neira generalizada, não se pode atribuir a ela um papel preponde

rante na questão do término dos eventos. Os combates de gladiado

res deixam menores indícios de sua realização na passagem do sé-

porém eles aparecem ainda na iconografia deculo IV para o V, me

dalhões senatoriais contorniates - do período de Valentiniano

0 fim dos espetáculos com animais deve ter ocorridoIII. depois

as corridas de carros já se encontravamdo ano 500 institu

cionalizadas em Bizâncio neste período. A historiografia regis

tra os eventos promovidos pelo rei ostrogodo Totila em 549 como

os últimos jogos realizados em Roma.

Vários autores procuram identificar a motivação para o

encerramento dos espetáculos na Cidade. Alguns textos encontraram

razões de cunho religioso, outros de caráter económico, suasmas

argumentações unilaterais não foram suficientes para explicar o

atribui o fim dos combates de gladiadores cl

111-112.Idem Ibidem18 P-
19 - CAMEROII, A. 0p. Cit, 216.P-

cações estruturais ocorridas. A peregrinação a locais sagrados co

18 e

19 fenômeno. Cameron
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mo túmulos de santos, por exemplo, assumem em papel destacado en-

letivas apresentam uma natureza distinta, relacionada às
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uma i?iudança no gosto popular que passou a não apreciá-los mais

20 alteraçãoVeyne

cio relacionamento entre governantes e governados. Acreditamos que

diversas transformações do período, acontecidas tanto na Cida-as

próprio Império, repercutiram contrariamente à realizade como no

ção dos jogos públicos. A afirmação da Igreja,

e populacional de Roma têm que ser considerados

processo que determinou o final dos espetáculos ofi

ciais na Cidade.

Outra razão deve ser buscada nas modificações ocorridas

dentro da elite senatorial.

burocracia e pelos equestres que ascendiamço foi ocupado pela

através da via militar ou da formação jurídica civil. Na primeira

númerometade do século IV aconteceu um aumento significativo no

Este fato refletia a diminuição dode membros do Senado de Roma.

poder político que seus membros desfrutavam na época. Paralelamen

desenvolvia o já mencionado processo de provincialLzação

Este quadro demonstra o pequeno interesse que osdo Senado. ocu

pantes de cargos públicos - anteriormente os organizadores de es

petáculos - possuíam em preservar

aindaAlguns membros da aristocraciapopulação urbana de Roma.

158.20 P-

À

a superação de cer

sideráveis no

tos valores clássicos como o de cidadão e o esvaziamento político

os tradicionais oferecimentos à

como fatores con-

freram a diminuição de sua influência política. Parte de seu espa

Desde o século III, os clarissii.ii so-

estuda, como foi visto, o tema a partir de uma

VEYNE, P. Foucault Revoluciona a História ...

te, se



-139

fim dè celebrar a ascensãotir o esplendor dos jogos realizados a

filho à questura na passagem do século IV parade seu o V. As-

compreensão do término dos espetáculos oficiais cidadena

de Roma deve passar pela multiplicidade de diferentes fatores, ao

invés de se restringir a um só plano de análise.

-

cultivavam suas obrigações. Símaco mostrou-se preocupado em garap

sim, a



CONCLUSÃO

Dentro da abordagem que foi desenvolvida neste trabalho,

torna-se necessário afirmar que as delimitações propostas acerca

do tema, mostraram-se operacionais. 0 qucstionamento dos eventos

públicos e oficiais nos permitiu observá-los acontecimentoscomo

integrantes da vida urbana, nos quais a comunidade convertida

Roma concentrou grande pprte das referencias encontradas nas fon-

a presença

constante do Imperador e de outros dirigentes transformaram a

Urbs no

o período compreendido entre o final do sis

tema republicano e apresen-

in-tou-se o que

sobretudo

pela intenção dos promotores em adquirir popularidade e prestígio

As inúmeras alte-pessoal junto a massa populacional da Cidade.

rações profundas ocorridas nessa ampla demarcaçao temporal, Inao

impediram que a época do Império fosse investigada como um conjun

J
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a passagem do século IV para o V,

tes utilizadas. 0 maior numero de eventos produzidos e

maior cenário dos jogos realizados nos circos e anfitea-

cor.io sendo o das celebrações mais frequentes,

mento do homem com suas atividades lúdicas permanece como um cam-

tudado para a melhor compreensão do período a que se articula

tros. Da mesma forma,

Primeiramente, gostaríamos de ressaltar que o relaciona

cluía as de cunho político, estas últimas organizadas

po aberto à análise e investigação histórica, que precisa ser es-

em público - participava. Do ponto de vista espacial, a cidade de



-141

As fontes empregadas nesta análise - apesar de estaremto. con

centradas nos séculos I IV - nos permitiram observar a exis-e

tência de práticas algumas

modificações ocasionadas por mudanças gerais de diversas nature

zas no contexto histórico.

uma sistematização, consideramosA fim de realizar

que as práticas lúdicas de qualquer sociedade não devem ser enten

Teoricamente

estas manifestações são fatos sociais, que permitem a comunidade

gru

po se exprime revelando parte de si próprio. Tais argumentos se

caráter

como
IIII II brutalidadeos de crueldade II devem ser contextuaiizadose

ao

período. Os espetáculos só se tornaram tão significativos em Ro-

princípios básicos do gruporia por deixarem transparecer social

e pela difusão geral do aspecto lúdico na comunidade.

em

didas como uma degradação das atividades adultas.

escravismo e à expansão territorial de uma sociedade de

e relativizados a fim de não absorverem conotações estranhas

aplicam no caso dos espetáculos oficiais da Roma Imperial. As ce-

guerreiro onde a gloria militar, o espírito competitivo e a cora

gem pessoal eram fortemente valorizados. Contudo, conceitos

lebrações como os combates de gladiadores, corridas de carros, ou

um papel de destaque no quotidiano da Cidade, constituindo-se

se expressar por meio de um canal peculiar. Através dele, o

mais ou menos regulares, ao lado de

A partir deste embasamento, os jogos oficiais assumiram

mesmo as venationes ,estavam relacionadas , de maneira direta, ao
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uma clara oportunidade ritual de integração e concordia sociais .

mani

festações da plateia eram ocasionadas por fatores diversos. Algu

mas delas estavam ligadas as desordens surgidas simplesmente do

conflito entre admiradores de facções rivais circenses e teatrais.

Outras desenvolviam-se com claras implicações de conotaçao políti

ca. Acreditamos que nas

variavel de acordo com a naturezacelebrações lúdicas era do

pleito apresentado, existindo diversas possibilidades de articu

lação entre os principais segmentos sociais.

Ao se considerar toda essa gama de manifestações, nao

como válida as abordagens centralizadas na i-podemos mais ter

déia de que a plebe urbana da Roma Imperial - estando afastada

ciosamente com os espetáculos públicos, não questionando o siste-

Pelo contrário,na político vigente. Im-a frequente presença do

perador diante da plateia tornou inevitável a politização dos a-

tos realizados nos circos e anfiteatros da Cidade. Outro conceito

- o da ociosidade económica também carece de revisão. A população

urbana não poderia depender única ou

de víveres e recursos financeiros realizadas pelo Estado ou por I

ím-

i ia joritariar.iente das doaçoes

a composição da multidão que protestava

Para as massas urbanas - afastadas da participação direta no pro-

das assembleias e das discussões políticas - ocuparia seu tempo o

cesso político - tais festejos transformaram se numa ocasião

tanto suas alegrias como seus anseios e reivindicações. As

par,durante a qual elas podiam demonstrar, com relativa liberdade,
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particulares. Era necessário então que parte significativa de

seus quadros

mo porque fontes conprovam ser dispendiosa c\ subsistência na Ci

dade .

0 estudo dos jogos baseado na noção de evergetismo IIII

compreender os atos das doações através

de forma nítida, a questãode un enfoque que privilegiou, dos

doadores sobre a dos receptores. Uma análise válida, estando bem

fundamentada nas fontes do período, precisa considerai' ambas as

partes de forna equilibrada.

Os espetáculos oficiais também eram relevantes para o

Imperador, fornecendo um ponto de contato direto com a sociedade

angariar nestas oportunidades o apoio popular que respaldasse

seu poder político em momentos de maior dificuldade. Certos im-

ludicosperadores chegaram inclusive a participar de eventos

que possuíam um gosto pessoalnuma demonstração de semelhante

ao do público. Muitos dos protestos realizados obtiveram sucesso,

pois o Príncipe procurava atendê-los e geralmente so reagia vio

lentamente diante das desordens mais descontroladas.

0 financiamento dos jogos oficiais estava desde o prin-

era uma doaçao feita a populaçao de Rotori al. A cura ludorum

como um todo.ma

J

desempenhasse uma função económica produtiva, mes-

- indispensável para o nao isolamento do dirigente. Este buscava

cípio dentro das obrigações inerentes ao início da carreira sena

mostrou-se limitado, ao

Os recem nomeados qucstores e pretores, mesmo
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jo-

políticasgrandiosos podiam impulsionar suas carreiras"os

através da aquisição de prestígio popular junto à população da

Esta pratica se manteve sem grandes alterações atéCidade. o

meados ocorreu um pro

cesso de alterações significativas em diferentes níveis da socie

Roma passou por um esvaziamento político e populacionaldade.

ricamente - cumprir as antigas tradições de oferecimento pura a

comunidade.A legislação do código Teodosiano referente ói reali-

zaçao dos espetáculos procurava precisai icnte criar punições se

veras para os descumpridores das obrigações clássicas. Contudo ,

os dispositivos legais não foram suficientes para a manutenção

da oferta de eventos na Cidade.

Os jogos e espetáculos acontecidos em Roma durante o

Império foram praticas muito bem datadas, sendo portanto, cele

brações particulares e específicas desta sociedade urbana. Dian

histórico que se formava, eles gradativamende um novo contexto

co-social ja bem distinta da sua original.

do século III. A partir deste período,

te perderam seu sentido, até desaparecerem numa formação políti-

reclamando dos altos custos, tinham a clara noção de que os

Nao interessava mais ao Senado - provincializado e inchado nume-
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