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A
PESQUISA SOBRE 0 usa E A ORGANIZA<;:Ao DOS 

ESPA<;:OS NO CONTEXTO DAS CHAMADAS "COLONIAS" GREGAS DO 

OCIDENTE (MAGNA GRECIA E SIciLIA) TEVE ORIGEM EM UMA 

PREOCUPA<;:AO EM SITUAR CRONOLOGICAMENTE A CONSOLIDA

~ao das fun~oes economicas da agora grega. Ao aprofundarmos 0 levantamento 
de dados empiricos estendendo nossa pesquisa ao Ocidente do Mediterrineo, 

percebemos que boa parte das polis ocidentais possuia grades urbanas bern de

finidas com espa~os igualmente bern definidos destinados a abrigar agoras ja 

no seculo VII a.C. Percebemos tambem que essas agoras, em periodo anterior 

a urn desenvolvimento similar na Grecia balcanica e na Grecia de Leste, ca

racterizaram-se por possuir - de acordo com os estudos urbanisticos sobre a 

Antigiiidade - aqueles elementos considerados essenciais a agora tipicamente 

helenica (Martin, 1951; Wycherley, 1962). Chamou-nos a aten~ao, sobretudo, 0 

fato de este desenvolvimento ocorrer inicialmente nas "colonias" e nao nas polis 

da Grecia balcanica ou mesmo naquelas da Grecia de Leste (idem, ibidem). 
Demo-nos conta tambem, por meio do levantamento dos dados, que nao 

apenas 0 Formato da agora e de suas edifica~oes e acessos, mas tambem sua 

inser~ao na grade urbana e sua articula~ao com essa grade ja desde 0 periodo ar

caico indicavam elementos de originalidade que mais tarde foram aplicados nas 

malhas urbanas da Grecia continental e das cidades gregas da Asia Menor. As

sim, decidimos ampliar nossa documenta~ao nao nos restringindo apenas a urn 

levantamentp espedfico de agoras ocidentais, mas incorporando esses dados 
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aqueles referentes a malha urbana, ao tra<;:ado dos muros e ao relacionamento 
"cidade/ territ6rio': 

Assim, este texto tem como objetivo apresentar algumas reflexoes prelimina

res que surgiram a partir do levantamento aprofundado dos dados relativos ao 

urbanismo de 24 p6lis do Ocidente grego (Florenzano et alii, 2007, pp. 77-150 )2. 
Esses comenrarios dividem-se em cinco t6picos onde tratamos da contribui<;:ao 

especifica das colonias gregas ocidentais para 0 que podemos definir como "he

lenidade" (Hall, 2002, p. I) a originalidade da defini<;:ao da malha urbana no que 

diz respeito a ortogonalidade, a articula<;:ao de espa<;:os especializados, a inser<;:ao 

do espa<;:o construido na paisagem e a adapta<;:ao ao terreno; 2) 0 recurso a mo

numentaliza<;:ao (retomado na Grecia no pedodo helenistico) na organiza<;:ao 

do espa<;:o, na disposi<;:ao de ediHcios na paisagem e na constru<;:ao de ediHcios e 

aposi<;:ao de esculturas arquitetonicas; 3) transforma<;:oes do espa<;:o construido 

em fun<;:ao de formas poHticas especificas (queda de oligarquias, instaura<;:ao de 

democracias etc.); 4) inser<;:ao da agora na grade urbana e funcionalidade deste 

espa<;:o; 5) rela<;:ao da malha urbana a estrutura economica de uma cidade: p6lis 

com voca<;:ao mercantil ou com voca<;:ao agricola. 

E importante ressaltar que tanto a sistematiza<;:ao dos dados sobre essas p6-

lis quanto a reflexao sobre eles que exporemos a seguir demandaram pesquisa 

em bibliotecas especializadas no exterior, bem como duas etapas de campo com 

visitas aos sitios arqueol6gicos da Sicilia e lralia do sui. Vale dizer tambem que 

o espa<;:o criado pelo Labeca/MAE-usp (Laborat6rio de Estudos sobre a Cidade 

Antiga) eo entusiasmo dos alunos, pesquisadores e professores que ali desen

volvem suas pesquisas sao esdmulos essenciais da reflexaoJ
• 

Ao tratar da contribui<;:ao dada pelas colonias gregas do Ocidente - Sicilia 

e Magna Grecia - ao planejamento e a organiza<;:ao do espa<;:o no mundo grego 

em geral, devemos partir necessariamente de dois pontos firmemente ja estabe

lecidos: a) que no momenta do inicio da coloniza<;:ao, os seculos VIII e VII, a p6-

lis estava apenas se configurando na Grecia balcanica e que, portanto, as novas 

p6lis fundadas no Ocidente fazem parte desse processo; b) que as p6lis gregas 

originadas nessa epoca sao portadoras de uma variabilidade de configura<;:ao 

que se apresenta por urn lado como urn verdadeiro desafio a sistematiza<;:ao 

ciendfica e por outro como urn tra<;:o inerente da helenidade. 

2. As polis examinadas sao: Agrigento, Akrai, Camarina, Casmene, Cirene, Crotona, Eleia, Gela, 

Heracleia, Himera, Leontinos, Locris, Megara Hibleia, Metaponto, Naxos, Neapolis, Poseidonia, 

Segesta, Selinonte, Siracusa, Solunto, Tarento, Tauromenio, Turio. 

3. Deve-se levar em considera~ao que tais reflexoes surgiram a partir de urn levantamento sistemati

co tanto in loco quanto em relatorios de escava~ao e na bibliografia. Ao final deste artigo encontra

se urn resumo da bibliografia de apoio. Para a descri~ao sistematica dos dados coletados e para 
uma bibliografia mais extensa, 0 lei tor deve recorrer a M. B. B. Florenzano et alii, I' Relat6rio do 
Labeca, Sao Paulo, MAE-USP, 2007, pp. 76-170. 
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A Organizafl1o Geral do Espafo nas Cidades Gregas do Ocidente 

A funda~ao dessas novas polis no Ocidente criou urn quadro de necessidades 

completamente novas para os colonos. Esses gregos que ali se estabeleceram nao 

tin ham mais que lidar com uma realidade que provocava desde 0 final da Idade 

do Bronze uma serie de situa~6es conflituosas, condi~6es que deixavam para 

tras na Grecia continental. Tinham, por outro lado, que lidar com urn territo

rio novo, vale dizer condi~6es geograficas novas, e com uma popula~ao nativa 

em boa medida desconhecida. Ao mesmo tempo, os grupos de colonos tinham 

procedencia grega variada (cultos diferentes, muitos costumes diferentes e, nao 

raro, dialetos diferentes) e tinham de garantir cada qual sua posi~ao no novo 

mundo que a eles se abria. Conhecer 0 novo territorio, suas caracteristicas, suas 

possibilidades, impunha-se, em primeiro lugar. Pensar na defini~ao do tama

nho do territorio a ser ocupado para satisfazer as necessidades de cada grupo, 

cuidar da defesa desse territorio, calcular a divisao das terras entre os colonos, 

encontrar meios de integra~ao do grupo heterogeneo de colonos, lidar com as 

maneiras de se entenderem com os indigenas que encontraram, eram problemas 

novos que se colocavam e que tinham que receber urn tratamento, sobretudo 

eficaz, de sorte a garantir a sobrevivencia (Dominguez, I989). 

Na visao 'atenocentrica que comumente tem as pesquisas sobre a polis grega, 

o tratamento destas quest6es dificilmente e inserido; 0 desenvolvimento das po

lis da Sicilia e da Magna Grecia dificilmente e tratado pelos estudiosos no con

texto geral da forma~ao da polis grega. Assim, 0 Ocidente grego quase sempre 

preenche uma fun~ao de "periferia" em rela~ao a urn "centro" que seria a Grecia 

balcanica e que, quase sempre, pelo vies da documenta~ao esc rita hoje disponivel 

e apenas Atenas e quando muito Esparta. 

Em nosso entender, as solu~6es encontradas para esses novos problemas e 

para tantos outros que surgiram no decorrer dos seculos pelos gregos do Oci

dente interferiram de tal modo na configura~ao do que hoje conhecemos como 

polis que e imposslvel ignorar a contribui~ao estrutural dada pelos gregos de 

Ocidente a helenidade, a natureza do que chamamos de grego antigo. 

E com essa perspectiva que, a nosso ver, deve ser esrudado 0 urbanismo 

grego no Ocidente. Se, por um lado, e certo que os colonos trouxeram para 0 

Ocidente uma bagagem cultural espedfica, por outro, e certo tambem que as 

novas condi~6es encontradas exigi ram solu~6es funcionais, fazendo com que 

inventassem uma organiza~ao do espa~o sem precedentes entre os gregos e que 
foi, em grande medida, absorvida pela helenidade como um todo. 

Toda a documentarrao por nos reunida e analisada permite entender que os 

colonos gregos que chegaram ao Ocidente tinham ja uma concep~ao clara da 

triparti~ao do esparro em espa~o publico, privado e religioso: distinguiam habi

ta~ao de necropole, promoviam 0 aproveitamento do territorio (khora) para 0 

cultivo, a cria~ao e a retirada de madeira, colocavam esse territorio sob a prote-
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~ao de entidades divinas, adotavam a propriedade privada, individual, dividindo 

a terra em kleroi e fundavam a cidadania na posse de terras. 

Entretanto, ao identificarmos os espat,:os reservados ao"sagrado" nas diferen

tes polis do Ocidente, percebemos como este exorbita amplamente as funt,:oes 

simplesmente religiosas, restritas ao cuI to ou a propicia~ao de prote~ao. 0 espa

~o sagrado nas co16nias e exagerado na area propriamente urbana e no territo

rio. Que outra cidade grega tern tn~s templos gigantescos, urn ao lado do outro, 

como em Selinonte e a uma curta distancia de uma acropole tambem rep leta 

de construt,:oes sagradas monumentais? Que outra cidade grega tern uma fileira 

de templos enormes como Agrigento no que hoje turisticamente se conhece 

como "A colina dos templos" ? As areas sagradas nessas co16nias adquiriram uma 

monumentalidade ja des de 0 seculo VI a.C desconhecida na Grecia ate entao, 

e que apenas no periodo helenistico vai conhecer urn maior desenvolvimento. 

Podemos ate mesmo pensar que aqui, mais do que na Grecia propriamente dita, 

o sagrado, a esfera do religioso integra todos os aspectos da vida social. 

A estrutura~ao do espat,:o publico e tambem reveladora da necessidade de 

controle das novas condit,:oes impostas pela colonizat,:ao de urn territorio es

trangeiro e de uniao entre os colonos (independentemente de suas origens di

ferentes na Grecia balcanica). As plantas que examinamos demonstram que as 

vias/ruas eram tra~adas des de 0 inicio, estipulando nos quarteiroes a parte pri

vada que cabia a cada membro da comunidade, a que cabia a todos na circulat,:ao 

e a que cabia a todos para as reunioes e a tomada de decisoes politicas. Nesse 

senti do, na maioria das plantas 0 espat,:o reservado a agora e identificado: espa

~o no inicio vazio, como fica claro pelo testemunho dado pelas escavat,:oes de 

Megara Hibleia ou de Selinonte ou de Cirene, por exemplo, que vai sendo aos 

poucos cercado, organizado, preenchido com stoat, altares, buleuterios, eclesias

terios. Alem de Megara Hibleia, outros testemunhos eloqiientes sao as agoras 

de Metaponto e de Poseid6nia. Na primeira, foi identificado urn eclesiasterio de 

madeira da primeira metade do seculo VI a.C e na segunda, 0 eclesiasterio de 

pedra datado do inicio do seculo V a.C tambem foi desvelado. A articulat,:ao da 

agora com 0 principal espat,:o sagrado do nucleo urbano tambem fica evidente 

no caso dessas duas cidades onde gran des santuarios fazem fronteira com este 

espat,:o de reuniao dvica e politica. Merece destaque a descoberta de urn heroon 
nas agoras de Poseid6nia, de Megara Hibleia, de Cirene e, com boa probabili

dade, de Selinonte. 

A organizat,:ao do territorio, da kh6ra, nessas co16nias, e tambem de funda

mental importancia: do controle dessa area e que, em ultima analise, depende a 

sobrevivencia do grupo. Assim, as fronteiras sao bern delimitadas: ha testemu

nhos de muros a partir do seculo VI a.C em boa parte dessas fundat,:oes e ha tes

temunhos de santuarios de con fins, colocados em fronteiras tambem ja desde 

essa epoca ou ate mesmo des de 0 seculo VII a.C. A ocupat,:ao da kh6ra por meio 

de uma organizat,:ao ortogonal das estradas e dos kleroi e constat ada em alguns 
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casos, como 0 de Metaponto. Mas, na maioria dos casos, a kh6ra foi ocupada 

por pequenos assentamentos nucleados, 0 que se evidencia nas escava~oes de 

fazendolas colocadas seja a uma distancia passivel de ser caminhada em urn 

dia, como em Himera, onde esses nudeos nao estao alem de 5 km, seja a uma 

distancia superior de ate 12 km do nudeo urbano, como no caso de Tarento. 

o que e mais interessante e que mesmo as cidades tidas desde a Antiguidade 

como cidades de voca~ao exdusivamente mercantil. voltadas para 0 mar como 

Eleia, Tarento, Neapolis, possuem uma kh6ra organizada e protegida. 

Como ja dissemos em outras oportunidades (vide www.mae.br/labeca) a 

organiza~ao funcional do espa~o entre os gregos e atribuida quase sempre ao 

trabalho do arquiteto e filosofo Hipodamo de Mileto que atuou no seculo v 

a.c., segundo testemunhos escritos bastante confiaveis como 0 proprio Aris

toteles (Politica, II, 5, 1268a eVIl, 1330b). Mas, 0 fato de a documenta~ao que 

recolhemos das colonias gregas de Ocidente serem tao eloquentes com rela~ao a 
divisao funcional do espa~o em uma epoca tao anterior ao seculo V a.c. provoca 

uma reflexao mais aprofundada. Hipodamo realmente deve ter apenas siste

matizado e dado uma fundamenta~ao filosofica ao conhecimento urbanistico 

ja existente entre os gregos. Percebemos que as plantas nas colonias dependem 

primeiro de logicas orograficas, funcionais e de seguran~a mais do que de uma 
geometria abstrata, como era 0 caso de Hipodamo. 

A analise das varias plantas de cidades coloniais permitiu-nos a percep~ao 

de que a urbanistica colonial tinha alguns pontos fundamentais, entre os quais 

o carater ortogonal e a divisao program ada por fun~oes sao os mais elementares, 

que permeiam todos os outros. Talvez 0 mais interessante, no entanto, seja 0 

trapdo dos quarreiroes rigorosamente proporcionais e comunicaveis por vias 

(plateias e estenopos) hierarquicamente organizadas. A comunica~ao entre vias 

e porras dos muros, a comunica~ao entre acr6pole, santuario urbano, santuario 

extra-urbano, agoras, portos e quarteiroes residenciais parece estar garantida 

em praticamente todos os casos. A area dos espa~os publicos, sobretudo santu

arios urbanos e agoras, parece adequar-se aos quarteiroes, aos modulos que dao 

o tom a planta. 

A Questao da Monumentalizarao 

Quando se estuda a arte, a arquitetura e a organiza~ao do espa~o entre os gre

gos antigos, a monumentaliza~ao e 0 uso dramatico da paisagem nos projetos 

arquitet6nicos e caracteristica espedfica do periodo helenistico. No entanto, a 

documenta~ao proveniente do Ocidente grego prova que tanto a monumen

taliza~ao de espa~os e de edificios quanto a inser~ao da paisagem nos projetos 

urbanisticos de modo a real~ar-lhes as dimensoes e a dramatic ida de era pratica 

comum no Ocidente desde pelo menos 0 inicio do seculo V a.c. 
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E nossa convic<;ao - a partir dos dados que levantamos e das discussoes na 

bibliografia - que foi nas colonias que os gregos come<;aram a experimenta<;ao 

com 0 monumental, estimulando outras regioes do mundo helenico a fazerem 

o mesmo. A monumentalidade dos templos (nao apenas de suas dimensoes, 

mas tambem da quanti dade e da escultura arquitetonica, e aqui vale 0 exemplo 

do Olimpieion de Agrigento) e urn elemento desenvolvido no Ocidente que so 

mais tarde encontrara similar na Grecia oriental. A propria monumentalidade 

das plantas ortogonais, varias delas percorrendo inclusive a kh6ra (como em 

Metaponto) sao cria<;6es do Ocidente grego que informaram desenvolvimentos 

posteriores da helenidade. 

A inser<;ao de templos, de edificios na paisagem; a constru<;ao de terra<;os 

para 0 suporte de agoras, 0 uso de portas monumentais nos muros abrindo~se 

para paisagens inusitadas sao tambem elementos que emprestavam dramati

cidade aos projetos urbanos e que foram usados com freqiiencia pelos gregos 

do Ocidente ja desde 0 inicio do periodo classico. Podemos lembrar 0 famoso 

templo nao terminado de Segesta; a agora de leste de Camarina, construida 

sobre urn terra<;o; a famosa Porta Rosa de EIeia; 0 templo de Apolo em Cirene 

tambem sobre urn terra<;o diante da depressao do wadi Bu Turkia; os templos 

enfileirados de Agrigento, que se viam provavelmente desde 0 mar; 0 templo 

da Vitoria em Himera, tambem posicionado de sorte a ser visto desde 0 mar e 

desde a cidade alta e tantos outros exemplos ainda visiveis em suas funda<;oes e 

que incitam a imagina<;ao de qualquer pesquisador. 

Quando pensamos na monumentaliza<;ao de epoca helenistica, facilmente 
a relacionamos ao poderio dos monarcas desse periodo da historia da Grecia, 

a uma forma de governo autocratica, com centraliza<;ao de poder e de recur

sos. Mas, e no Ocidente gregoe Quais as razoes para a monumentaliza<;aoe As 

tiranias siceliotas tern, sem duvida, sua parte nisto: os tiranos (como tambem 

na Grecia continental) marcavam seu poder por obras urbanisticas grandiosas, 

pela constru<;ao de templos e assim por diante. Mas a grandiosidade das obras 

dos gregos do Ocidente nao pode ser comparada as obras dos modestos tiranos 

da Grecia continental. A meu ver, 0 conflito permanente com os indigenas, a 

necessidade permanente de manter a comunidade sob controle para que as co

lonias vingassem, a necessidade de marcar 0 territorio e de demonstrar 0 poder 

sobre 0 territorio foram elementos indispensaveis na situa<;ao vivida por esses 

gregos no Ocidente. 

Formas Politicas e Urbanismo 

Uma questao importante nessa pesquisa e saber se 0 estudo dos edificios des

tinados a abrigar as atividades politicas (sua existencia ou nao e seu Formato) e 

o da organiza<;ao espacial podem nos revelar formas politicas de organiza<;ao. 
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Alem disso, saber se 0 Ocidente grego contribuiu para a consolidas:ao de for

mas urbanisticas e arquitetonicas que acabaram por caracterizar 0 espas:o poli

tico grego (como 0 eclesiasterio, 0 buleuterio, a propria agora). Percebemos em 

nosso estudo que 0 encaminhamento dessa questao depende bastante do uso 

integra do de fontes arqueologicas e fontes escritas. 

De acordo com estas ultimas, pode-se afirmar, de maneira bastante generica, 

que as polis gregas de epoca arcaica e classica transitaram entre formas oligar

quicas e democraticas de governo. Seriam elass passiveis de reconhecimento 

no registro arqueologico~ Em que medida 0 eclesiasterio de madeira (ikrion) 
de Metaponto, do final do seculo VI a.C., com capacidade para cinco ou seis 

mil pessoas, pode indicar um local para reuniao de uma assembleia popular 

democratica~ Em que medida a monumentalizas:ao da malha urbana, discuti

da anteriormente, implica necessariamente 0 desenvolvimento de um projeto 

politico de uma tirania? Em que medida a malha urbana ortogonal regular, a 

definis:ao de kleroi de dimensoes iguais significam igualdade, democracia entre 

os membros da comunidade? Em que medida a agora expressa 0 "comum"? Em 

que medida as atividades religiosas e dvicas ali abrigadas pertencem a todos? 

Sao todas questoes que merecem encaminhamento e solus:ao, os quais po

dem ser alcans:ados apenas por meio do estudo particularizado de cada caso, 

contraposto aos dados que as fontes escritas podem por ventura nos oferecer. 

Assim, por exemplo, 0 relato de Herodoto sobre as vicissitudes politic as de 

Cirene, a expulsao de Bato III, a vinda do legislador Demonax permite-nos en

tender a expansao do nucleo urbano para alem da acr6pole e a definis:ao de 

um espas:o para a agora onde ja estava colocado 0 heroon do primeiro Bato, 0 

fundador da colonia. 

Assim tambem os relatos de Diodoro XI, 52, 3-4 e Herodoto VII, 170, 3-4 

revelam uma derrota tao clamorosa da cidade de Tarento diante dos indigenas 

em 473 a.c. que levou a queda da oligarquia dominante e a instalas:ao de uma 

democracia. Os dados arqueologicos, por sua vez demonstram que na primeira 

metade do seculo V a.C. justamente, ocorreu uma reorganizas:ao da malha ur

bana que se expandiu ate mesmo sobre os cemiterios arcaicos e em detrimento 

da kh6ra, onde muitas fazendolas foram abandonadas. Alem disso, essa malha 

urbana passou a ser protegida por uma nova muralha. E, de fato, tentador inter

pretar esse aumento do espas:o urbano em relas:ao com a extensao dos direitos 

politicos a um numero maior de membros da comunidade e a uma necessidade 

de acomodar cidadaos que passaram a ter uma participas:ao politica maior, tal 

como registrado nas fontes escritas. A igualdade dos lotes urbanos, provavel

mente distribuidos aos cidadaos, tem aqui a ver com urn regime "democratico" 

ou, pelo menos, mais participativo. 

Por outro lado e seguindo um raciodnio mais aprofundado sobre a malha 

urbana ortogonal e regular, vale lembrar que ela tam bern priva de liberdade 0 

individuo que tem de se ajustar ao espas:o que lhe e design ado. Rapoport as-
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sinala em todas as suas obras a importincia de se considerar a tensao sempre 

presente entre individuo e comunidade que se materializa na organiza~ao do 

espa~o na de1imita~ao dos espa~os publicos e dos privados (Rapoport, 1977 e 

1982, passim). No contexto he1enico, adquire re1evaneia inquestionave1 0 que 

nos diz Greco (1999, p. 427) sobre 0 famoso discurso de Pericles em T ucidides 

(II 38). Segundo ele, 

[ ... ] hi que se valorizar a expressao idiai kataskeuai Euprepeis (belas casas privadas) 

como uma genuina expressao democritica; a rela~ao publico/privado na ideologia de

mocritica encontra sua precisa dimensao ali onde admite a existencia da diferencia~ao 

social e dos privilegios a serem atingidos, contra a rigidez da marca antidemocritica que 

se exprime ao contririo naquela igualdade que a grade ortogonal parece reificar. 

Entao, no Ocidente, a difusao das malhas urbanas regulares pode ser inter

pretada como uma marca do contrale e organiza~ao que na colonia instalada 

em terra estrangeira era indispensave1 a sobrevivencia. Os governos podiam ser 

mais ou menos participativos, mas nao me pareee haver duvida quanto a neces

sidade de coesao, organiza~ao e unidade diante da amea~a permanente sofrida 

por estes gregos na Sicilia, sobretudo dos punicos e, na Magna Grecia, dos mes

sapios, iapigios e outros grupos indigenas. A malha urbana ortogonal revel a, a 

nosso ver, uma forma~ao politica rigida e sem gran des aberturas. Ao mesmo 

tempo, foi a marca registrada do he1enismo dois ou tres seculos depois do inicio 

da coloniza~ao do Ocidente. 

Posirao e Fun~oes da Agora no Ocidente 

INSER<;:Ao DA AGORA NA MALHA URBANA 

o estudo das malhas urbanas do Ocidente grego mostra que, no momenta da 

instala~ao da colonia - na hora da chegada ao Ocidente no seculo VIII a.C. ou 

nas refunda~6es posteriores - 0 espa~o da agora ja ficava definido. Se pudermos 

to mar 0 caso de Megara Hibleia como exemplo, podemos dizer que a rede de 

ruas era tra~ada a partir da defini~ao desse espa~o destinado inicialmente para a 

agora. 1sto e perfeitamente visive1 nao apenas em Megara, mas em Poseidonia, 

em Metaponto, em Selinonte, em Himera, em Crotona, em Agrigento. Nos ca

sos especificos de Selinonte, Megara, Crotona e Agrigento, a agora se apresenta 

como articuladora de espa~os com malhas ortogonais tra~adas com orienta~6es 

diferentes. Em outras casos, como em Eleia, Tarento, Cirene e Neapolis, a de

fini~ao do espa~o da agora aparece no registro arqueo16gico algum tempo de

pois da funda~ao. Nesses casos, a aer6pole aparece estruturada e provavelmente 

cercada em primeiro lugar e uma ou duas gera~6es depois e que percebemos a 

presen~a da agora definida e articulada a essa acr6pole. Nada impede, porem, 

Maria Beatriz Borba Florenzano 

100 



que uma agora mais antiga tenha existido nesse primeiro espa<;o estruturado, 

mas que nao foi encontrada. No caso de Siracusa, por exemplo, nao foi encon

trada uma agora na Ortigia, mas, a presen<;a de grandes templos como 0 templo 

darico de Atena e 0 templo jonico, ambos hoje no centro da cidade modema, 

associados a uma area desprovida de material arqueolagico (como demonstra

do pelas escava<;oes na Piazza del Duomo), leva a crer na eventual existencia de 

uma agora ali. No caso de Cirene, por exemplo, 0 tumulo do oikista/fundador 

da colonia e identificado fora da acropole murada, ja na epoca da funda<;ao da 

colonia no ultimo quartel do seculo VII a.c., em uma area que pouco tempo 

depois seria a agora. 

Fundamental e observar que em todos os casos analisados em que foram 

identificados espa<;os de agoras, estas se encontravam em rela<;ao direta com 

grandes santuarios urbanos - em muitos casos como se fossem pra<;as divididas 

em uma parte politica e uma parte religiosa. Metaponto, Poseidonia, Himera e 

talvez Agrigento e Heraeleia sao os casos mais evidentes de compartilhamento 

de espa<;os religioso e dvico. Mas em todos os outros casos de agoras identifica

das, a rela<;ao com 0 principal santuario urbano ocorre por meio de plateias cla

ramente definidas: veja-se, por exemplo, em Camarina, a liga<;ao entre a agora e 

o santuario de Atena; em Cirene, a liga<;ao da agora com 0 santuario de Apolo; 

em Siracusa, a agora mais recente ligada ao santuario de Zeus Olimpico; em 

Laos, a liga<;ao direta entre a agora e 0 santuario de Afrodite; em Eleia, a liga<;ao 

(ainda que nao por vias ortogonalmente dispostas) entre a agora e 0 santuario 

de Atena na acropole. 

AS FUN~6ES DAS AGORAS 

Em todos os casos observados, a agora se identifica a um espa<;o especializado, 

amplo, com estruturas destinadas a reuniao politica (eelesiasterio e stoai, por 

exemplo) e estruturas religiosas (altares, santuarios e, em quatro possiveis ca

sos, heroa). A unica exce<;ao a essa regra e a agora de Camarina, a respeito da 

qual falaremos logo adiante. Em todos os casos observados, a agora e 0 espa<;o 

especializado que, mesmo sem ser central na malha urbana, realiza a articula<;ao 

entre todos os demais espa<;os especializados: articula areas residenciais com 

alinhamentos diferentes; promove a rela<;ao do nueleo urbano com as portas 

dos muros e, portanto, com 0 territorio, com a khora; relaciona as areas sagra

das do interior dos muros com aquelas que estao fora dos muros; faz a liga<;ao 

do nueleo urbano com 0 porto (ou pelo menos com os caminhos que levam ao 

mar). 0 exemplo mais nitido dessa fun<;ao articuladora e 0 da agora de Selinon

te, que liga 0 territorio a leste e a oeste do nueleo urbano; as areas sagradas e 

residenciais da "acropole" com as areas residenciais da Manuzza; os santuarios 

extra-urbanos de leste e oeste e tudo isso com 0 porto fluvial a oeste. 

A unica agora menos articuladora e a de Naxos, que nao tem uma comunica

<;ao direta com os santuarios urbanos: mesmo assim, esti localizada na principal 
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Implanta~ao urbana de Selinonte e relacionamento com a kh6ra e com os dois grandes santua
rios extra-urbanos: na colina leste e na Gaggera (Carrate/li, 1996, p. 281). 

plateia do nucleo urbano, ligando-o ao provavel porto. Podemos dizer que a 

agora coloca em contato areas do assentamento que de outra forma estariam 

separadas; ela intermedeia a comunica<;ao entre os varios espa<;os e, com isto, 

sem duvida, promove a integra<;ao dos membros da comunidade, tornando-se 0 

principal espa<;o da vida comum. 

A escassez de dados arqueol6gicos sobre as instala<;6es portuarias dessas co

lonias gregas (e das outras cidades gregas em geral) infelizmente estanca nosso 

conhecimento sobre agoras com fun<;6es comerciais. Temos 0 exemplo classico 

(seculo IV a.c.) a respeito do comercio de miudezas que ocorria na agora de 

Atenas e do funcionamento do Pireu, grande porto de Atenas, e de suas ago

ras; conhecemos alguma coisa das agoras comerciais e portuarias helenisticas 

de Mileto e de Delos; mas sabemos pouquissimo sobre os portos e as eventuais 

agoras portuarias da grande maio ria das cidades gregas. No Ocidente, em boa 

parte dos casos tratados neste trabalho, os nucleos propriamente urbanos das 

cidades encontram-se a alguns quilometros do mar (vide Himera, Agrigento, 
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Malha urbana de Camarina com parte de seu territario (Di Stefano, 2004, p. 14). 

Gela, Poseid6nia, Solunto, Heracleia) sem contar aqueles analisados que estao 

a uma disrancia maior do mar (Cirene, Segesta, Akrai, Casmene, Leontinos). 

Muitos auto res presumem que, como no caso de Atenas, tambem essas polis 

tivessem 0 seu porto, mesmo que a 5 ou 6 km, e que, junto a esse porto, tivessem 

uma agora para a recep<;:ao e venda de bens e mercadorias. 0 caso de Cirene e 

urn pouco mais conhecido, ja que as Fontes escritas e arqueologicas registram 

a existencia de urn porto a 12,5 km de disrancia, Apol6nia, que seria 0 porto 

de escoamento da produ<;:ao agricola da cidade. Poucos vestigios arqueologicos 

foram, contudo, encontrados. 0 caso de Camarina, uma de nossas cidades, e, 

entre tanto, bern interessante. A agora de Camarina foi bast ante escavada e ali 

se constatou a existencia de uma divisao muito nitida, operada por meio de urn 

portico fechado, mas com comunica<;:ao entre uma agora de leste e uma de oeste: 

a primeira mais dvica, com stoai e altares e a segunda com depositos de anforas 

e tanques, possivelmente para 0 preparo e a conserva<;:ao de peixes e estruturas 

que parecem destinadas a atividades mais comerciais. Essa agora e, no entanto, 

datada do seculo IV a.c. 

Assim, a prescri<;:ao de Aristoteles segundo a qual toda polis deveria ter uma 

agora livre (political dvica) e uma agora de negocios, como entre os tessalios 

(Politica, XI, 133Ib), liga-se com toda probabilidade a experiencia ateniense do 
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seculo IV a.C., quando se constata a conspurca<;:ao com atividades economicas 

de urn espa<;:o previamente politico e sagrado. No Ocidente, a agora dvica/po

Htica e religiosa e a que aparece com preferencia no registro arqueologico ate 

bern entrado 0 seculo III a.C. (vide, para essas datas mais recentes, por exemplo, 

Solunto e Segesta em Florenzano et alii, 2007, pp. 26 e ss.). 

AS AGORAS E A CONSTRUyAO DA IDENTIDADE DE UMA POLIS 

Existe uma tradi<;:ao escrita antiga e arraigada de que os fundadores de cidades 

sao enterrados na agora, em urn tumulo que recebe tradicionalmente 0 nome de 

heroon, onde sao cultuados pela comunidade como um to do (culto estatal). Os 

escritos de Plutarco (seculo 1 d.C.) e de Pausanias (seculo II d.C.) estao repletos 

dessas referencias, abrangendo cidades gregas da epoca arcaica a helenistica, de 

leste a oeste do Mediterraneo (Martin, 1951, pp. 194-201). AIem desses aurores, 

inscri<;:oes aqui e ali, fragmentos de textos com datas desde a epoca classica, aca

bam pintando um quadro bastante convincente (ainda que nao isento de lacu

nas e de problemas) sobre 0 culto do heroi entre os gregos e 0 culto do fundador 

heroicizado e seu tumulo na agora (Brelich, 1958; Alcock, 1991; Malkin, 1987). 

Dois textos antigos, da primeira metade do seculo V a.c., sao sempre citados 

como prova da universalidade do culto ao fundador de cidades. No primei

ro, Herodoto (VI, 38) explica que Miltiades, fundador do Quersoneso, depois 

de sua morte, passou a receber "os sacrifkios normalmente dedicados ao fun

dador de uma cidade': No segundo, Pindaro (sch. 01, I, 149-193) nos diz que: 

"Os fundadores eram enterrados no centro das polis de acordo com 0 costume". 

Ainda que essa referencia seja a Petops, que nao e propriamente urn fundador 

de cidades, mas urn fundador de jogos, ela serve para entender a imporrancia 

dos oikistas registrando 0 habito de enterd.-1o no centro da polis (podemos 

entender como agora). Ha, ainda, urn ourro fragmento de texto, mais recente e 

verdade, mas que ajuda a refor<;:ar a tradi<;:ao do culto ao fundador. Trata-se de 

urn fragmento da Aetia, de CaHmaco de Cirene (240 a.c.) que diz: "Ninguem 

que algum dia tenha construido uma muralha para qualquer dessas cidades (en

tenda-se 0 fundador) chega a sua Festa habitual sem ter seu nome evocado" (II, 

43 apud Malkin, 1987, p. 195). 

A Antropologia nos ensina a olhar melhor para a imporrancia da origem, da 

funda<;:ao na constru<;:ao de uma identidade propria, na compreensao da propria 

natureza humana, da vida em grupo, em sociedade. Na verdade, e para sermos 

breves, a origem determina nao apenas 0 futuro das coisas e nao so 0 come<;:o 

delas, mas a realidade exemplar das coisas. Dai que qualquer legitima<;:ao nao 

pode dispensar referencias as origens (Meneses, 1982). 

Ora, as colonias sao polis fundadas ex novo, em territorio estrangeiro. E nada 

mais que natural que busquem uma legitima<;:ao nao apenas diante dos gregos 

que ficaram na "metropole'; mas diante dos indigenas, primeiros donos das ter

ras que eles agora ocupavam. Havia ali uma identidade a ser construida. De 
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acordo com Malkin, 0 oikista e seu culro simbolizam a identidade da cidade; 

o oikista era seu principio, 0 causador de sua existencia pela funda~ao (1987, p. 

196). Funda~ao que era, em geral, fundamentada por urn oraculo divino e que, 

portanto, apresentava-se como uma extensao de uma a~ao divina, sagrada. 

Nesse contexto, parece-nos que os fundadores das colonias gregas - os oi

kistas ou arqueguetas (iniciadores) - ocupavam no mundo helenico em geral 

uma posi~ao diferenciada. E importante notar que apenas no Ocidente grego 
foram encontrados tumulos - heroa - provavelmente de fundadores nas agoras 

e datados do periodo arcaico: em Cirene, em Poseidonia, em Megara Hibleia, 

em Selinonte. Sabemos que no final do seculo VI a.c., na "refunda~ao" de Ate

nas promovida por Clistenes, foi erigido na agora um altar aos dez her6is eponi

mos, aqueles que, escolhidos pelo oraculo de Apolo em Delfos, de ram os nomes 

as dez novas tribos da Atica (Camp, 1986). Mas, concretamente os unicos heroa 
em agora sao os quatro do Ocidente grego. 

Em meu entender, e no Ocidente grego que a agora assume uma fun~ao 

indispensavel na integra~ao da comunidade: articuladora das rela~6es profanas 

e sagradas e promotora da coesao social por meio da constru~ao de uma identi

dade unica, espedfica; coordenadora, enfim, da memoria do grupo. A agora oci

dental realiza bem aquele caminho de ida e volta tao destacado por Rapoport: 

e, ao mesmo tempo, urn espa~o produto de uma situa~ao dada, mas e tambem 

urn espa~o que tern uma a~ao sobre os freqiientadores, internos e externos (Ra

poport, 1982, passim). 
Se na configura~ao da polis grega no seculo VIII a.c. a urbaniza~ao nao pode 

ser considerada urn quesito indispensavel, tanto a constru~ao de um templo (0 
que nao tratamos neste trabalho, mas veja-se Polignac, 1984) quanto a estru

tura~ao de uma prap, um local de reuniao mesmo que vazio, foram elementos 

que materializaram a vida em comunidade. Como dissemos, a agora representa 

o "comum'; 0 que e de rodos. E nao tenho qualquer duvida de que a defini~ao 

dessas fun~6es para a pra~a principal da cidade grega, em geral, como nos diz 

Wycherley, qual seja, "0 local onde pulsa 0 cora~ao da cidade" (1962, p. 50), re

cebeu urn refor~o muiro significativo no Ocidente grego. Parece-nos que ali, 

justamente, consolidaram-se esses tra~os por meio de uma defini~ao e uma or

ganiza~ao sistematica desse espa~o, em uma epoca em que no Oriente do Medi

terrineo nao se sentia essa necessidade. 

Cidades com Voca~ao Agricola, Cidades com Vocarao 
Mercantil e Plantas Urbanas 

Em 1973, Roland Martin, 0 maior especialista em urbanismo grego do secu-

10 xx, registrava que cidades com voca~ao maritima/ mercantil e cidades com 

voca~ao agricola tinham uma organiza~ao espacial radicalmente diferente, no 
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que dizia respeito tanto a disposi~ao dos espa~os internos do nucleo urbano 

propriamente dito, quanto ao relacionamento entre asty e kh6ra. De acordo com 

Martin, as polis com voca~ao mercantil, como as cidades fundadas pelos foceus 

no Ocidente grego, nao possuiam uma kh6ra extensa, ao contrario das polis com 

voca~ao agricola que ocupavam urn imenso territorio destinado as planta~6es. 
No caso espednco das cidades foceias tratadas por Martin, 

Preocupava-se essencialmente em proteger a cidade e 0 porto, 0 qual podia ser pro

vido de defesas pr6prias, e de assegurar as rela<;:oes e as comunica<;:oes entre 0 porto e a 

cidade ... com muros de defesa intermediarios (diateikhisma) que cortavam 0 espa<;:o da 

cidade em varias zonas de defesas sucessivas. Assegurando-se a prote<;:ao dos centros 

comerciais, portos, agoras, e eventual mente santuarios. A area residencial era, em geral, 

densa, disposta em quarteiroes mais ou menos regulares ... Se 0 sistema defensivo se 

estende ao exterior da cidade, ele visa essencialmente a prote<;:ao das vias de aces so e os 

eixos de circula<;:ao por meio de postos secundarios ou de fortes controlando as rotas ou 

passagens principais (Martin, 1973, p. 99). 

o assunto foi retomado por Bats e Treziny, em 1999, em uma rapida analise 

de algumas cidades foceias. Esses auto res acreditam, ao contrario de Martin, 

que os dados que possuimos no momenta nao permitem a estrutura~ao de urn 

modelo foceu de cidade e que se atribua uma organizayao espacial espedfica as 

cidades com vocayao mercantiL 

A documentayao que analisamos provinda das cidades gregas ocidentais per

mite uma reflexao diferente. Parece-nos que nao se trata de estabelecer urn mo

delo foceu de cidade, mas de entender 0 que vern a ser uma cidade com vocayao 

mercantil e 0 que vern a ser uma cidade com vocayao agricola. E possivel estabe

lecer para as polis gregas claramente essas vocay6es? E util para nossa compreen

sao da natureza das polis gregas 0 estabe1ecimento, a definiyao desses modelos? 

Acreditamos que a analise de nossa documentayao autoriza 0 tray ado de urn 

quadro diferente, mais revelador do carater dessas instalay6es no Ocidente gre

go e que pode oferecer urn contorno mais preciso a contribuiyao propriamente 

urbanistica das colonias gregas de Ocidente a urbanistica grega em geral e a 

identidade da polis grega em particular. 

Pensamos que, em primeiro lugar, devemos considerar a funyao do "mar" 

como meio de comunicayao com 0 mundo exterior e do porto como ponto ful

cral de passagem de bens, sejam e1es mercadorias materializadas, sejam ideias, 

conhecimentos, pessoas. 

Entre as cidades analisadas, Neapolis, Eleia e Tarento sao as que a tradiyao 

escrita antiga consagrou como cidades de vocayao comerciaL Entretanto, per

cebemos nas tres, por meio dos dados arqueologicos mais recentes, que ha, de 

alguma mane ira, a ocupayao de uma kh6ra ao redor do nucleo urbano mais res

trito. Nao se identificam santuarios extra-urbanos de confins como marcadores 
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de territorio e nem uma grade organizada de divisao da kh6ra em lotes, como 

no caso de Locris ou de Metaponto, mas ha fazendolas distantes ate 12 km, 

como no caso de Tarento. E, mesmo no caso de Eleia, menos explorada arqueo

logicamente, estudos recentes mostram que seu territorio alem dos muros em 

dires:ao ao interior pode ter sido explorado numa extensao de 5 km, 0 que faz 

pensar em uma ocupas:ao centrada no nucleo urbano, com trabalho agricola co

tidiano com caminhadas de 5 km de manha e retorno de tarde. Tal e justamente 

o caso na kh6ra de Himera, polis que nunca teve uma vocas:ao propriamente 

"mercantil': Da mesma forma, 0 diateikhisma, a instalas:ao de muros intermedia

rios mencionada por Martin, nao nos parece ter nada a ver com 0 cadter de 

cidades mercantis. Eles existiam em Eleia, mas de acordo com a documentas:ao 

que reunimos, sao perfeitamente identificaveis em Cirene, cidade que sequer e 

portuaria, e tambem em Himera, para citar apenas dois exemplos. 

Se atentarmos para a instalas:ao dos muros no Ocidente grego, nas varias 

cidades analisadas, vamos ver que estes tem muito mais a ver com fases de de

senvolvimento, de extensao da area habitada, do que com 0 fato de uma cidade 

ser ou nao mercantil. No caso de Cirene, a acropole e cercada e, conforme 0 nu

cleo urbano vai se estendendo por uma area anteriormente agricola, tambem os 

muros se estendem para engloba-Ia. No caso de Himera, localizada no alto de 

uma colina, a certa distancia do porto, ou de Agrigento, cuja situas:ao e parecida, 

o que observamos e que as muralhas simples mente nao van ate 0 porto, antes 

cercam uma parte do nucleo urbano. 

Em vista disso, e indispensavellevar em consideras:ao que essas cidades, in

dependentemente de suas "vocas:oes'; dependiam do mar e do porto para sua 

sobrevivencia, e que as instalas:oes desse porto deviam depender do movimento 

que a cidade tinha, embora fossem muito importantes. 

Quando falamos de vocas:ao mercantil e de vocas:ao agricola 0 que, na verda

de, queremos dizer? 

A vocas:ao mercantil, em geral, implica uma vocas:ao de intermediario, de 

cidade que opera 0 contato entre varias regioes, recebendo produtos de umas 

e entregando-os a outras. A vocas:ao agricola e aquela que nao faz a interme

dias:ao comercial entre areas, mas planta e cria animais, normal mente para seu 

pr6prio consumo. Pensemos, por exemplo, em Metaponto : p6lis com voca

s:ao agricola, com urn territorio organizado em lotes iguais e com estradas que 

conectavam a kh6ra diretamente ao centro urbano e ao porto (Adamesteanu, 

1973). Ou mesmo Selinonte, Locris ou Megara Hibleia, com situas:oes seme

lhantes a de Metaponto. Essa produs:ao intensiva agricola destinava-se apenas 

ao consumo local? Interno? Ou uma parte consideravel era exportada? E para 

isto nao dependiam de um porto bem protegido e de insralas:oes adequadas? E 

o que recebiam em troca dessa prodw;:ao? 

No caso das cidades com vocas:ao mercantil, nao precisavam elas de uma 

prodw;:ao para 0 abastecimento interno? Ou dependiam da entrada de alimen-
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tos do exterior2 Assim, e natural que Neapolis, Tarento e Eleia tivessem tam

bern sua propria kh6ra plantada! 

Referencias Bibliograficas4 

ADAMESTEANU, D."Problemi Topografici ed Urbanistici Metapontini'; ACISMGr, XIII, 

1973· 

ALCOCK, S."Tomb Cults and the Post-classical Polis'; AJA, 95, 1991, pp. 447-467. 

BATS, M. e TREZINY, H."Le Citra Focee': In GRECO, E. La Citta Greca Antica. Istituzio

ne, Societa e Forme Urbane. Roma, Dozelli ed., 1999, pp. 395-412. 

BRELICH, A. Gli Eroi Greci: Un Problema Storico-religioso. Roma, Ed. DellAteneo, 1958. 

CAMP, J. M. The Athenian Agora. Excavations in the Heart of Classical Athens. London, 

Thames and Hudson, 1986. 

CARRATELLI, G. P. (ed.). The Greek World. Art and Civilization in Magna Grecia and 

Sicilia. New York, Rizzoli, 1996. 

DI STEFANO, G. Camarina. Guida Archeologica. Milano, Giunti, 2004 

DOMINGUEZ, M. La Colonizaci6n Griega en Sicilia. Griegos, Indigenas y Punicos en la 

Sicilia Arcaica. Oxford, BAR International Series, 549 (2 vols.), 1989. 

FLORENZANO, M. B. B. et alii. 1" Relat6rio do Labeca. Sao Paulo, MAE-USP, 2007. 

GRECO, E."Turio': In ___ . La Citta Greca Antica. Istituzione, Societa e Forme Urbane. 

Roma, Dozelli ed., 1999, pp. 413-430. 

HALL, J. M. Hellenicity. Chicago, University of Chicago Press, 2002. 

MALKIN, I. Religion and Colonization in Ancient Greece. Studies in Greek and Roman 

Religion, vo1.3. Leiden, Brill Academic Publications, 1987. 

MARTIN, R. Recherches sur l'agora grecque. Befar, 174. Paris, De Boccard, 1951. 

___ . "Rapport entre les structures urbaines et les modes de division et exploitation 

du territoire': In: FINLEY, M. Problemes de la terre en Grece ancienne. Paris, Mouton, 

1973, pp. 97-II2. 

MENESES, U. T. B. "0 Objeto Material como Documenta': Palestra proferida em 1980. 

POLIGNAC, F. de. La naissance de la cite grecque. Culte, espace et societe au VIII-VII siecles 

avo J.-e. Paris, La Decouverte, 1984. 

RAPOPORT, A. Aspectos Humanos de la Forma Urbana. Barcelona, GG, 1977. 

___ . The Meaning of Built Environment. A Non Verbal Communication Approach. 

Beverly Hills, CA, Sage Publications, 1982. 

WYCHERLEY, R. E. How the Greeks Built Cities. London, Norton & Company, (1962) 

1976. 

4. Estes sao apenas os dtulos apresemados no decorrer do texto. Para a bibliografia completa que 

embasa esta pesquisa deve-se consultar M. B. B. Florenzano et alii, op. cit .• p. 2. 

Maria Beatriz Borba Florenzano 

108 


