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O Território, a Política e a Cidade:
Elementos para uma Abordagem Espacial da Cidadania
Diante dos desafios impostos à análise do fenômeno urbano no tocante à participação
política dos usuários e dos usadores da cidade, buscamos recuperar a concepção original de
cidadania, em seu sentido instituinte.
O conceito de cidadania sofreu algumas metamorfoses, percorrendo uma trajetória diversa e
adquirindo acepções diferentes ao longo do tempo. Atualmente, a noção difundida de cidadania
guarda poucas semelhanças com seu sentido original. De uma noção restritiva e altamente seletiva
vivida na Polis grega, a cidadania adquire hoje uma dimensão ampla, mas extremamente difusa,
pretensamente universalista. Distante do cotidiano da maioria da sociedade, mas apresentada como
uma prática comum, podemos afirmar que a cidadania passou a possuir espaços específicos de
exercício qualitativo na contemporaneidade.
Neste contexto, o elo entre a cidadania e a sociedade – o Estado e o seu território –, que na
Antigüidade teve como referência a cidade-Estado (Polis), transferiu-se na “democracia” da
Modernidade (baseada no contrato social) para o Estado-Nação. Cidadania passou a ser, então,
um atributo garantido pela nacionalidade e os limites territoriais confundem-se agora com as
fronteiras nacionais (OLIVEIRA, 2000).
Para compreender as relações intrínsecas entre os conceitos de Território, de Política e de
Polis é fundamental, primeiramente, esclarecer que trabalharemos aqui, principalmente, com duas
temporalidades distintas, momentos-chave para a compreensão da dimensão territorial da cidadania.
Destacamos o período Clássico da cidade de Atenas (século VI a século IV a.C),
ressaltando os intervalos de tempo referentes aos governos de Clístenes (510-507 a.C) e de
Péricles (499-429 a.C), e ao comando ateniense na Liga de Delos (450-404 a.C). Cabe mencionar
que realizamos um resgate histórico-geográfico da transição da oligarquia aristocrata rural para a
democracia, processo revelador da dimensão espacial da cidadania. Atenas, uma das mais
importantes cidades gregas no período Clássico, foi o berço da Cidadania e da Democracia, bem
como dos princípios que as fundamentavam. Destacamos, ainda, a contribuição grega no tocante à
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Política. O pensamento radical questionador das instituições é a essência da verdadeira Política,
garantida pela permanência da contínua reflexão acerca da realidade.

1. O CONCEITO DE CIDADANIA: A ORIGEM
As origens clássicas da cidadania remontam à Polis grega e às cidades-Estado romanas. Os
romanos traduziam Polis por Civitas, que deu origem aos nossos vocábulos cidade, cidadão e
cidadania. Cidadãos eram apenas os homens que participavam da vida política nos espaços
públicos da cidade; eram os únicos detentores dos direitos políticos. Nessa fase, a cidadania era
exclusivamente política, sendo negligenciada a liberdade individual na vida privada. Naquele sistema
estavam excluídos da cidadania as mulheres, os estrangeiros, os comerciantes, os artesãos e,
principalmente, os escravos (BENEVIDES, 1994). Esse é o quadro geral da propalada democracia
ateniense: elitista, porque só uma minoria detinha direitos; patriarcal, porque excluía as mulheres; e
escravista, porque eram os escravos que sustentavam a riqueza dos senhores.
Antes de nos atermos às particularidades da sociedade ateniense clássica, no que se refere à
formação da democracia a partir da territorialização da cidadania, cabe-nos tecer algumas
considerações acerca da constituição da estrutura social da Polis grega nos dois períodos
pregressos: o Micênico (século XV a.C. a século VIII a.C.) e o Arcaico (século VIII a.C. a século
VI a.C.). Esta retomada será útil para compreendermos uma distinção fundamental entre a cidadania
com fundamentação divina e a cidadania com fundamentação democrática.

1.1. A Cidadania Significada pelo Religioso: os Genos, as Fratrias, as Tribos... e a
Polis
Segundo PESSANHA (2000), as populações que ocupavam o espaço compreendido
atualmente como Grécia organizavam-se socialmente em clãs patriarcais. Esses clãs, denominados
genos, eram formados por famílias que descendiam de um mesmo antepassado e adoravam o
mesmo deus.
Os genos tinham estrutura comunitária: eram auto-suficientes e os bens pertenciam a todos
os seus membros, ou seja, a propriedade era coletiva. Os genos podiam associar-se, formando
fratrias. As fratrias constituíam corporações de guerra que lutavam pelos interesses do grupo. A
reunião de várias fratrias formava uma tribo, comandada por um chefe.
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Aos poucos, os genos tornaram-se sedentários e as estruturas comunitárias foram decaindo
à medida que se estabeleciam certos princípios. Com o direito à herança paterna, o filho mais velho
passou a herdar os bens do pai, “o lar sagrado”, assumindo o seu papel social. Isso favoreceu a
acumulação de riqueza e a manutenção do poder (religioso, militar e administrativo) de algumas
famílias. A diferenciação de classes gerou uma nobreza hereditária com privilégios sociais e
econômicos sobre os membros da comunidade, passando a apropriar-se de bens móveis e a
dominar as terras cultiváveis. Já a generalização do regime escravista exorbitou os prisioneiros de
guerra e, com o tempo, desenvolveu-se a escravidão por dívida, atingindo os próprios membros da
comunidade (CHEVITARESE, 2000).
Enfim, a estrutura comunitária dos genos enfraquecia-se à medida que ganhavam força as
instituições que admitiam a propriedade privada e a acumulação de riqueza individual. Entretanto, a
divisão da sociedade em classes somente se consolidou com o aparecimento do Estado, ou seja,
das cidades-Estado (Polis). Com o passar do tempo, as tribos se reuniram em torno de uma figura
político-religiosa e formaram a cidade.
Fustel de COULANGES (1981) aponta certa hierarquia espacial entre o genos, a fratria, a
tribo e a cidade, cada qual mantendo sua especificidade, individualidade e independência. A
associação dos diferentes grupos não impedia a manutenção dos costumes das famílias, as religiões
individuais dos clãs e, principalmente, resguardavam o direito de propriedade. ARISTÓTELES
(2000, p.145), confirma essa integração afirmando que
quando várias aldeias se unem numa única comunidade, grande o bastante para
ser auto-suficiente (ou para estar perto disso), configura-se a cidade, ou o Estado
– que nasce para assegurar o viver e que, depois de formada, é capaz de
assegurar o viver bem. Portanto, a cidade-Estado é uma forma natural de
associação, assim como o eram as associações primitivas das quais ele se
originou.

Nesta direção, objetivando sedimentar a discussão, sinalizamos a relevância do sentido
religioso na construção do sentimento de patriotismo, concomitante ao de cidadania, no subitem a
seguir.

1.2. A Importância da Religião e sua Relação com a Cidadania
Em “A Cidade Antiga”, Fustel de COULANGES (1981) afirma que “a cidade era uma
confederação”, possuindo, inclusive, exércitos distribuídos entre as tribos. Dessa forma, a sucessiva
divisão interna da Polis em níveis distintos fundamentados na consangüinidade marca uma rígida
hierarquia a partir da centralização do poder sob a oligarquia rural. Legitimando essa estratificação e
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conferindo sentido à existência da cidade, há uma força motriz existente desde antes da Polis: a
religião. Para COULANGES (1981, p.126),
ao investigarmos as crenças mais antigas destes povos, encontramos uma
religião tendo por objeto os antepassados e por símbolo principal o lar; esta
religião constituiu a família e fundamentou as primeiras leis. Mas esta raça teve,
também, em todos os seus ramos, uma outra religião, sendo suas principais
figuras Zeus, Hera, Atena, Juno, do Olimpo helênico e do Capitólio Romano.

Assim, observa-se que a religião será o substrato necessário para a passagem da vida da
aldeia para os primeiros centros urbanos, tornando-se responsável pelo controle da vida econômica.
Neste momento, ser cidadão representava uma evolução contínua do indivíduo durante sua vida,
conquistando a condição de membro de cada grupo com o passar do tempo. O ingresso em cada
nível social constituía-se através de cerimônias religiosas, pelas quais o indivíduo jurava respeitar
religiões e deuses particulares a cada nível. Tomando parte no culto da cidade, ou seja, honrando os
seus deuses, o indivíduo era reconhecido como cidadão ao obter o direito de cultuá-los em seus
altares alocados nos templos (recintos sagrados), onde se realizavam as assembléias
(COULANGES, 1981).
Sendo assim, a concepção do espaço como ambiente sagrado possuía escalas com
significados e simbolismos que conferiam sentido e identidade aos cidadãos e ao lugar. O sentimento
de patriotismo remetia-se à terra pátria embasado no sentido religioso. Nas palavras de
COULANGES (1981, p.209),
a pátria era a parte do solo que a religião doméstica, ou a nacional, santificara, a
terra onde estavam depositadas as ossadas de seus avós e ocupada por suas
almas. A pequena pátria era o campo fechado da família, com o seu túmulo e o
seu lar. Pátria grande era a cidade, com o seu pritaneu e os seus heróis, com o seu
recinto sagrado e o seu território demarcado pela religião. [Grifo nosso].

Destarte, o “espírito municipal” define-se lentamente nas cidades gregas. A sociedade
formou-se gradualmente, partindo da escala da família à fratria, da fratria à tribo e da tribo à cidade.
Em Atenas, a monarquia foi poderosa até meados do século VIII a.C. Nesta cidade-Estado, o rei
acumulava as funções de sacerdote, juiz e chefe militar. Com efeito, continuando com o autor acima
citado, a cidade, ao ser vinculada à presença do magistrado, e este concentrando os poderes de
sacerdote, juiz e administrador, finda por configurar um nexo que se articula com o religioso e o
político (COULANGES, 1981, p.190).
Quando as revoluções começaram a suprimir a realeza gentílica em diversas
cidades-Estado, inclusive Atenas, os cidadãos substituíram o princípio da hereditariedade por uma
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forma de eleição com fundamentação divina. A forma escolhida foi o sorteio, pois, para os
antigos, a sorte seria a revelação da vontade dos deuses. Assim, respeitando a vontade dos deuses,
o poder em Atenas passou para o controle de uma oligarquia de nobres: o Arcontado. Apenas uma
formalidade, o interrogatório realizado pelo Senado ateniense versava sobre as questões: se o eleito
possuía um deus doméstico; se fazia parte de alguma fratria; se tinha túmulo de família; e, se cumpria
todos os deveres para com seus mortos. A razão do teor destas perguntas residia na questão de
que se o eleito não tivesse “culto de família, não podia tomar parte do culto nacional, nem tinha
capacidade para fazer os sacrifícios em nome da cidade. A cidade exigia que o novo magistrado
fosse, na expressão de Platão, de família pura” (COULANGES, 1981, p.195). Os arcontes
comandavam o exército, a justiça, a administração pública, observando a perenidade dos cultos
domésticos.
Essa concentração de poderes em torno da aristocracia também se mostrou problemática.
À medida que os nobres atenienses tornavam-se donos da maior parte das terras cultiváveis, os
pequenos proprietários empobreciam e suas dívidas aumentavam. Os nobres, então, passavam a se
apoderar dos próprios devedores, fazendo-os escravos. Neste momento, a cidadania significada
pela religião se degenera.
Diante dos abusos da nobreza e de uma crise econômica duradoura, os atenienses
começaram a exigir reformas sociais. Nos séculos VII e VI a.C., surgiram reformadores como
Drácon, que impôs leis escritas, e Sólon, que libertou os cidadãos transformados em escravos. Tais
reformas abriram caminho para a democracia e inauguraram o período Clássico de Atenas.

2. A CIDADANIA DEMOCRÁTICA: A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO DA
POLIS – O FUNDAMENTO TERRITORIAL DA CIDADANIA
Com o rompimento dos laços políticos baseados no sangue, o poder transfere-se da família
(genos) para o povo (demos), uma ruptura responsável pela redefinição da estrutura social e
política de Atenas. Inspirado pelo historiador Claude Mossé, GOMES (2002, p.133) afirma que
“(...) houve uma ruptura fundamental entre o sistema gentílico e a democracia, e corrobora para
demonstrar que esse momento ocorreu justamente a partir do governo de Clístenes e de suas
reformas”.
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Consensualmente aceito como o fundador da democracia em seu sentido instituinte,
Clístenes ficou no poder de 510 a.C. a 507 a.C. Ele aprofundou as reformas e introduziu o regime
democrático, cujo princípio básico dizia que “todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as
leis” (princípio da isonomia). Para Clístenes, a Igualdade referia-se aos direitos políticos, sendo a
Polis o espaço da Política por excelência (ARISTÓTELES, 2000). A herança grega lançou as
bases para esse Igualitarismo fundamentado em uma democracia direta, porém limitada.
Clístenes substituiu a representação política fundada nos genos e nas tribos pela participação
política mais pluralista, de base espacial, a partir de uma divisão territorial do espaço de Atenas.
Assim, concordando com COULANGES (1981), GOMES (2002) e OLIVEIRA (2000),
conclui-se que, com a ruptura da estrutura social gentílica, ascende a democracia fundamentada em
uma interpretação de Atenas como um espaço essencialmente político. Nesta direção, a
Democracia como sistema de participação política nasce quando as tribos atenienses são
reorganizadas territorialmente, ou seja, territorializadas.
A passagem da cidadania como atributo religioso hereditário para condição política revela
sua dimensão espacial e se destaca quando o governo compreende a organização do espaço da
cidade como um conjunto de territórios, espaços circunscritos a certas práticas e agentes sociais
concorrentes ou convergentes, condição para a materialização do exercício constante de disputas
políticas. Delimita-se um território pelo qual o cidadão se identifica e a exclusão deste território
significa a perda do status social e dos direitos dele decorrentes. Assim, segundo Robert SACK
(apud GOMES 1997, p.50), “o território é definido pelo acesso diferencial do qual ele é objeto,
por uma certa hierarquia social do qual ele é a representação e finalmente por um certo exercício do
poder do qual ele é produto e um dos principais instrumentos”.
O caráter político não-estatal na construção do território vem sendo enfatizado por muitos
geógrafos contemporâneos. Dentre eles, Marcelo Lopes de SOUZA (1995, p.78) designa o
território como
um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua
complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a
diferença entre nós (o grupo, os membros da coletividade ou 'comunidade') e os
'outros' (os de fora, os estranhos).

A idéia de controle e de poder sobre o território é desenvolvida por SACK (1986), cuja
definição de territorialidade versa acerca das iniciativas e das tentativas de um indivíduo ou de um
grupo de indivíduos que, através de suas ações, controlam, influenciam pessoas, fenômenos e
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relações, sendo o espaço, portanto, um mediador da correlação de forças entre eles. Em sua
análise, Claude RAFFESTIN (1993, p.161) considera que
falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, mesmo não
sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém
com uma porção do espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, a delimitação.
Caso isso não se desse, a ação se dissolveria pura e simplesmente. Sendo a ação
sempre comandada por um objetivo, este é também uma delimitação em relação a
outros objetivos possíveis.

Para Rogério HAESBAERT

(1995), o território tem uma dupla face: é um espaço

dominado ou apropriado com um sentido político, mas também apropriado simbolicamente, onde as
relações sociais produzem ou fortalecem uma identidade utilizando-se do espaço como referência.
Neste sentido, a dupla dimensão do território, cultural e político-disciplinar pode estar conjugada,
reforçada ou ainda contradita, devendo ser analisada de acordo com as formas e a intensidade com
que se apresenta a relação entre a dimensão material (político-econômica) e a dimensão imaterial
(simbólico-cultural).
Aprofundando

a

questão

acima

destacada,

acerca

da

configuração

do

par

Cultura/Território, CORRÊA, A. (2004) situa o conceito geográfico de Território e a transformação
operada na compreensão deste diante da relação entre a dimensão material e imaterial da cultura,
encontrando um vínculo embasado na idéia de uma “imaginação geográfica” associada a uma
“imaginação criativa”. Neste sentido, para a autora,
considerando-se que essa reunião de imagens espaciais pela imaginação
criativa/geográfica se realiza através da elaboração simbólica, atribuindo, assim,
significações fortes aos espaços, a concepção de território tradicional
transforma-se para ser concebida como o espaço que possui o atributo ou
significação política/afetiva, que são geralmente marcados por limites
estabelecidos por territorialidades, onde uma rede de relações, adoção de códigos
de fala, expressões, gestos, vestimentas legitimam determinados espaços como
território (CORRÊA, A., 2004, p.27).

Sob esta perspectiva da materialidade/imaterialidade da Cultura, observamos no processo
de constituição da Polis as duas condições de cidadania, que nomeamos de a Cidadania Religiosa e
a Cidadania Democrática. A primeira refere-se a um atributo hereditário gentílico anterior ao
período Clássico de Atenas, com fundamentação divina, cujo local em que seus mortos eram
enterrados tinha significado

de espaço

sagrado,

com fronteiras traçadas,

formando

proto-territórios a partir da sacralização do espaço protegido pelos ancestrais; a segunda diz
respeito à condição política do território do filho da cidade de Atenas clássica, ocupante de um
território unificado, que participa diretamente das discussões políticas e das deliberações acerca dos
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destinos de sua cidade, atuando de acordo com sua concepção de cidade ideal. Não obstante a
ressignificação do espaço como político, a dimensão religiosa não se desfaz. O sagrado permanece,
pois é nesta dimensão que se encontra a essência da cultura grega, legitimando a participação
política.
GOMES (2002) considera a existência da cidadania apenas a partir do período Clássico,
com a fundamentação territorial e a criação da democracia. Entretanto, como demonstramos no
parágrafo acima, proto-territórios já haviam sido demarcados através da sacralização do espaço,
com o traçado de fronteiras significadas no culto aos mortos. Na verdade, a cidadania como status
social, atributo de pertencimento do indivíduo a um determinado lugar com todos os direitos e
deveres decorrentes dessa condição, existia desde o período Micênico até o momento em que ela
própria se degenera. Essa comprovação procede da análise da religiosidade dos gregos, haja vista
que a condição de membro de uma religião – tanto da família, quanto da fratria, da tribo ou da
cidade –, excluía os estrangeiros dos cultos e dos banquetes públicos. “Reconhecia-se como
cidadão todo homem que tomava parte no culto da cidade, e desta participação lhe derivavam
todos os seus direitos civis e políticos” (COULANGES, 1981, p.203).
Para GOMES (2002, p.130), “o poder cidadão surgiu da confrontação dos habitantes,
concentrados em uma certa área (...) contra o poder de uma oligarquia rural que controlava o poder
político e a produção da riqueza dessa sociedade”. Assim, uma conjunção de forças contrárias à
reprodução contínua da mesma estrutura social baseada nos laços familiares, na consangüinidade,
irrompe tendo os filósofos como expoentes e irradiadores da nova mentalidade. Os filósofos,
questionadores da ordem social vigente, opunham-se frontalmente às oligarquias dominantes. Com
suas opiniões políticas pluralistas, seu pensamento básico era levar os homens a uma “sociedade de
amigos”, exigindo reforma social e abolição da propriedade privada, com a partilha de todos os
bens entre os membros da sociedade. Essa é a essência da verdadeira Democracia.
Para os partidários da concepção acima, ser cidadão exige uma integração nas relações
sociais e uma localização espacial (GOMES, 1997). A compreensão da cidade como res publica
(coisa pública), isto é, sob os auspícios da coletividade de cidadãos, assinala no horizonte com uma
perspectiva de preparação da sociedade para assumir os negócios da Polis. Isso porque ser
cidadão pressupõe direitos e deveres para com a comunidade, pertencente a uma teia de relações
sociais, e responsável pelas decisões acerca dos destinos de sua cidade.
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Em Atenas, todos os cidadãos poderiam e, na verdade, deveriam participar da criação e
manutenção de uma vida em comum. O demos (povo) era a autoridade suprema (soberano) para
exercer funções legislativas e judiciárias. Isto significa dizer que a cidadania ateniense requeria a
participação direta dos cidadãos nos assuntos da Polis. A “virtude” cívica – enquanto princípio de
compromisso geral – implicava em dedicação à cidade-Estado e em subordinação da vida privada
aos assuntos públicos e ao bem comum. Ética e Política se fundiam na vida da comunidade uma vez
que os seres humanos, na visão ateniense, somente poderiam se realizar adequadamente e viver
honradamente como cidadãos na e por meio da Polis (ARISTÓTELES, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para SENNET (1999, p.165), “lugar é geografia, um local para a Política; comunidade
evoca as dimensões sociais e pessoais de lugar. Um lugar se torna uma comunidade quando as
pessoas usam o pronome ‘nós’”. O espaço qualificado como público é aquele que condiciona a
convivência com o outro. Em Atenas, o respeito a essa diretriz compunha-se pela co-presença, a
convivência de diferentes na praça pública, na ágora, em prol de um debate político a respeito da
sociedade e suas instituições. A ágora, espaço do mercado, passa a ser também espaço público
para demonstrações políticas ao lado do espaço consagrado à assembléia dos cidadãos da Polis, a
Eclésia. Para HABERMAS (apud GOMES, 2002, p.160):
o espaço público é o lugar do discurso político. Para que esse “lugar” opere uma
atividade pública, é necessário que se estabeleça, em primeiro lugar, uma
co-presença de indivíduos. A transmutação do indivíduo em público ocorre pelo
princípio da publicidade, capacidade de apresentar sua razão em público sem
obstáculos, confrontá-la à opinião pública e instituir um debate.

Como lugar privilegiado da Política, o espaço público tornou-se, segundo BERDOULAY
(1999, p.90), “condição sine qua non da vida democrática”. O exercício político no espaço público
era garantia de disseminação das idéias, onde a reflexão estava assegurada, bem como a livre
argumentação. Buscava-se a organização social ideal.
BERDOULAY (1999, p.90) compreende que “o lugar e o espaço público participam de
um mesmo relato, aquele que corresponde a uma identidade que se recoloca em questão. Eis aí
porque (...) não é necessário opor o espaço público e a identidade coletiva”. A liberdade do
cidadão, ao externar sua opinião a respeito do tema em debate, não possui validade diante da
inexistência do espaço para publicidade das idéias.
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Na passagem de pequena cidade à grande capital, Atenas cresceu assustadoramente em
área e em população para os padrões da época. E, quanto mais crescia em poder, maiores eram
também as escalas das construções públicas. Conforme passamos da “democrática” Polis grega à
ostentadora Atenas da era helenística, a cidade ganha uma forma mais monumental e
auto-exaltadora, enquanto perde em participação comunitária, valores morais e, de um modo geral,
em bem-estar.
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