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POLITICA E URBANISMO NA POLIS CLASSICA 
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A existência de um planeJamento urbanfstico implica num certo grau de ra
cionalidade, a fim de definir as prioridades a serem estabelecidas para o grupo so
cial que construirá a cidade. Urbanismo, enquanto planejamento, implicando em 
tomada de decisões polfticas para sua Implantação só ocorreu a partir do perfodo 
clâssico, sobretudo após os trabalhos de H1pódamos de Mileto. Mas, a cidade, en
quanto organismo social vivo cria uma determinada malha urbana que atenda seu 
universo de necessidades materiais e espirituais. 

Nosso objetivo é destacar a construção do espaço urbano relacionada com 
a construção do espaço político. Para tanto partiremos de duas constatações: 

"A pólis começa sendo um vazio: a ágora, e todo o resto é pretexto para 
proteger este vazio, para delimitar seu entorno". (11 
"Civitas e Pólis são as rafzes em distintos idiomas para expressar, ao mes
mo tempo, um modo de habitar e uma forma de participar: civismo e polfti
ca". 12) 

Nossa proposta é examinar a pólis enquanto construção de uma espaço tr
sico- geográfico e urbano- possrvel e decorrente da construção de um outro es
paço: o polrtico participativo, pela consciência da cidadania. Na medida em que de
finimos a pólis como um resultado construtivo, urbano e polrtico não podemos si
tuá-la de forma fixa num determinado momento, mas, ao contrário, como resultante 
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de um processo, de uma caminhada de fundação e transformação da cidade, de 
passagem do universo mftico~religioso para o racionalista; do universo teocrático e 
autocrático para o democrático. 

A religião, que sempre desempenhou um papel significativo na seleção de 
srtios para aldeias ou cidades, também no universo cultural grego, não foi impor~ 
tante na construção da pólis. Não foi ela e sim o próprio homem que, ao romper 
esta dominância, construtu a pólis. 

As cidades são concentrações de pessoas no espaço, logo este se torna 
um bem valioso e "a competência entre os habitantes da cidade para conseguir 
espaço para distintos usos dava lugar a uma estrutura espacial, expressão geo
gráfica da estrutura social e econômica da cidade". 13l Do século VIII ao VI a.C. 
esta estrutura, na Grécia, especialmente em Atenas, enfrentou crises especfficas, 
relacionadas à questão da terra, que trouxeram, como decorrência, a construção 
do estado democrático, gerando a necessidade prática de um traçado urbano cor
respondente às novas realidades. 

O que fundamenta esta construção do espaço é a concepção de cidade en
quanto "corpo polftico", enquanto reunião de pessoas antes de reunião de editrcios, 
materializando o axioma do "homem como medida de todas as coisas". 14) 

Paolo Sicca em "La imagem de la ciudad- de Esparta a Las Vegas" estuda 
as formas de relação do homem com o meto na formação das cidades. Argumenta 
a primeira forma de relação como mrtica, examinando, na cidade arcaica. o binômio 
mito e realidade. Identifica a segunda forma de relação como racional onde "uma 
consciência e capacidade de observação crescentes levam a uma adaptação 
mais racional do ambiente segundo uma série de necessidades diferenciadas", 
onde a "exigência de proteção produz uma transformação intencional do ambiente 
e alteração da natureza." Esta transição corresponde à safda da Idade Mftica com 
a "tendência racionalista ao cálculo econômico, os intercâmbios, o aumento da di
visão do trabalho, o comércio," etc., e relaciona-se a "uma intencionalidade polrtica 
de uma ordem a conservar, seJa a cidade estado monárquica-sacerdotal-teocrática 
ou a sociedade 'democrática' da pólis grega". 15> 

Esta passagem da forma mrtica para a forma racional foi um processo gra
dual que envolveu uma mudança valorativa e de atributos na relação homem I na
tureza I Deus. 

Dentro deste mesmo eixo de raciocfnio coloca-se a questão da delimitação 
de um centro, "dos elementos que ( ... ) circunscrevem o espaço ao redor do 
mundo: mundus, altar, tabernáculo, templo, cidade, muro. Ao redor de um ou mais 
destes elementos gira e se dispõe toda a organização urbana, uma vez que o cen
tro é um 'ponto simbólico e não matemático'." 16) 

Na pólis este centro, este espaço vital, deixou de ser o palácio micênico e 
homérico para ter como coração o espaço vazio da ágora, em torno da qual ela se 
estruturou. 

As transformações do século VIII ao VI levaram à construção do espaço po
IAico e esta, por sua vez, à do espaço urbano. Os marcos no encaminhamento da 
construção polftica participativa passam, em seu infcio, pela atuação de Sólon co
mo arconte em 594, definem-se juridicamente com Clfstenes (508) e consolidam
se com a vitóna sobre os persas em Salamina em 480 a.C. Com Clfstenes define
se um novo quadro institucional e um novo esquema de participação no poder: es
pacial e geométrico porque alicerçado o princfpio territorial no princrpio da isonomta 
polrtica. 

Especificamente, uma conJuntura na história grega deve ser tomada como 
referencial para esta dupla construção: as guerras greco-pérsicas. Estas constituí
ram um marco divisor nos dois níveis que nos interessam: no polftico e no urbano. 
A vitória grega conduz tu à consolidação e projeção do modelo polrtico democrático. 
A destruição, especialmente de Mileto, na Asia Menor, e do porto do Pireu, em 
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Atenas, levou à necessidade de reconstrução e esta se fez atendendo às novas 
necessidades sociais e polrticas do novo organismo da pólis, Após Salamina (480), 
a construção do espaço urbano exteriorizava material e formalmente a construção 
do espaço polrtico e cfvico. 

O centro dvico reun1a os organismos da cidade: a acrópole, o bouleutérion, 
o prytaneion, o eclesiastérion, além do teatro, ginásios e academias. 

Leonardo Benévolo, na obra "Diseno de la ciudad antigua", examinando a ci
dade grega, analisa o caráter novo da consciência civil revelado por 4 fatos: a ci
dade é um todo único, onde não existem zonas fechadas e independentes; o es
paço da cidade se divide em três zonas: as áreas privadas, as sagradas e as pú
blicas; a cidade, no seu conjunto, forma um organismo artificial inserido no seu 
ambiente natural; a cidade como uma organização que se desenvolve no tempo. (7) 

Segundo Vernant, as construções não são mais "agrupadas como antes em 
torno do palácio real, cercado de fortificações. A cidade está agora centrada na 
ágora, espaço comum, sede da Hestia Koiné (fogo sagrado, lareira comum, lar 
público), espaço público em que são debatidos os problemas de interesse ge
ral." (B) 

A pólis, enquanto modelo de vida, nasceu quando o núcleo de importância 
desceu da acrópole para a ágora; deslocou-se do universo mrtico-religioso-aristo
crático para o universo racional humano-democrático. 

Estes são os dois pontos nevrálgicos na configuração urbana: o centro reli
gioso que permaneceu na acrópole e o centro dvico que se organizou em tomo da 
á gora. 

A ágora era a praça principal da cidade grega antiga, seu centro comercial e 
social, lugar de reunião ou assembléia. Em geral era uma ampla supertrcie aberta, 
de forma retangular ou trapeizoidal, rodeada destoas. 

O tipo físico da ágora freqüentemente incluía templos dentro de seus limites, 
como também fontes públicas e estátuas; o bouleutérion, o prytane1on, o eclesias
térion e outros importantes edifíc1os que se agrupavam em sua vizinhança imedia
ta. 

No final do séc. VI, em Atenas, a Assembléia popular abandonou a ágora 
pela colina do Pnyx, onde realizavam suas assembléias ao ar livre e os oradores 
falavam de uma tribuna, o rostrum . A acrópole, o Pnyx e o Areópago ficavam 
dentro do mesmo campo de visão, numa interrelação ótica. 

Além destes ediffcios que com~unham o que se poderia chamar de centro 
dvico, existiam outras construções também voltadas para a comunidade de cida
dãos e destinadas a atividades de lazer ou de relação social: o teatro, o ginásio e a 
palestra ou academia de lutas. 

Pela distribuição destes prédios no conjunto urbano fica clara a unidade, no 
encaminhamento histórico, entre o processo de base econômico-social que levou 
à necessidade de uma redefinição do universo e das relações humanas, articulan
do uma nova estrutura de pensamento que criou o universo polrtico participativo, e 
o encaminhamento da construção de uma estrutura espacial, urbana, redefinida 
nos seus usos e funções para adequar-se à implantação da isonomia. 

No séc. V a.C. não mais o homem sobe ao reduto sagrado da acrópole para 
proteger-se, mas vive, polrtica e institucionalmente, a defesa de seu espaço con
quistado, o do "vazio" da ágora, da praça onde, no livre encontro e debate assegu
ra seu espaço de igualdade. 
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