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Os teatros romanos se popularizaram nos tempos da república, em palcos de
madeira provisórios e armados a céu aberto. Pompeu foi o primeiro a
construir um teatro de pedra em 55 a.C., sendo que o teatro levou seu nome
(Teatro de Pompeu). Anteriormente, os teatros tinham como característica
sua efemeridade, pois podiam ser desmontados e montados em outro sítio.
Pompeu constrói o primeiro e maior teatro definitivo no Campo de Marte, em
Roma. O complexo abrigava jardins e templos, e parte das ruínas são vistas no
Largo di Torre Argentina. Foi o local do assassinato de Júlio César, nos Idos de
Março, em 44 a.C., junto aos pórticos helenísticos que ali existiam. O
auditório do teatro, no avançar dos tempos medievais, serviu como fundação
para edificações, que possuem uma forma curva que acompanha o antigo
desenho do auditório, na atual Via Grotta Pinta.
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O teatro da Roma Antiga foi
uma modalidade artística diversa,
estendendo-se do teatro de rua e
de acrobacia nos festivais à encenação
das comédias de Plauto e Terêncio e
das tragédias de Sêneca. Embora Roma
tenha tido tradição própria na performance,
a helenização cultural no século III a.C. teve
um efeito profundo e energizante no teatro
dessa civilização, estimulando o
desenvolvimento de literatura de alta
qualidade propícia à atuação.
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O historiador Lívio postulou que os romanos teriam experienciado a arte
teatral pela primeira vez no século IV a.C., por meio de uma performance de
atores etruscos. Beacham defende que essa civilização já teria conhecido
"práticas pré-teatrais" há algum tempo antes do
registrado. O drama romano teve início de desenvolvimento em 240 a.C.,
com a execução de produções de Lívio Andrônico Essa modalidade
perdurou em popularidade na antiguidade tardia, pela metade do século IV
d.C., com 102 de 176 ludos públicos tendo sido dedicados ao teatro, além
de eventos com gladiadores e corridas de bigas, em número
consideravelmente menor.
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O teatro romano é uma construção
típica do Império Romano, generalizada
por todas as províncias do império, e
que tinha a finalidade de servir para a
interpretação de peças teatrais do
período clássico.
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ANFITEATRO 
DE 

FLÁVIO:
O COLISEU
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Maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era um
enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores ou
opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Suntuoso, era
mais confortável do que muitos estádios modernos. Sua construção
foi iniciada no ano 72 d.C., por ordem do imperador Flávio
Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de
Nero, seu antecessor no comando do império. As obras levaram oito
anos para serem concluídas e, quando tudo ficou pronto, Roma já
era governada por Tito, filho de Vespasiano. Para homenagear seu
pai, Tito batizou a construção de “Anfiteatro Flaviano.
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Conta a história que os gladiadores lutavam
na arena e que o Coliseu, era o lugar onde os
cristãos eram lançados aos leões. Para a
inauguração, apenas oito anos depois do
início das obras, em 80 d.C., as festas e jogos
duraram cem dias, durante os quais
morreram 9 mil animais e 2 mil gladiadores.
As atividades do Coliseu foram encerradas
em 523 d.C., mas o espaço permanece
carregado de uma clima misterioso e símbolo
do Império Romano e da cidade eterna.



10

Os jogos inaugurais do Coliseu tiveram lugar
em Roma no ano 80, sob o mandato do
imperador romano Tito. Há poucas provas
documentais da natureza dos jogos
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Os teatros romanos também possuíam seus desenhos baseados
nos teatros gregos, com forma de meio-círculo, aproveitando os
declives acentuados dos terrenos. Como aponta Giordani, o teatro
romano possuía acessórios mais aperfeiçoados que o teatro grego:
existia uma cortina de cena, trajes suntuosos e a machina que
permitia fazer descer dos céus os deuses e heróis (deus ex
machina). Os gêneros populares em Roma eram:
– Mimo: peças cômicas e burlescas da vida cotidiana, as vezes de
caráter imoral, com críticas sociais e políticas.
– Pantomina: imitação ao estilo do mimo, onde as fisionomias e os
gestos substituíam as palavras.
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