
Mundo Antigo

 O reconhecimento da NATUREZA como algo 
distinto em relação aos seres humanos só foi 

possível quando houve uma separação entre os 
mundos “natural” e “social”. Primitivamente, o 
Homem não se reconhecia de modo diverso dos 

fatos naturais (LENOBLE, 2002).

 A natureza somente pôde ser concebida como uma 
realidade por si mesma na medida que a consciência 
conquistou uma certa liberdade em relação aos seus 
próprios problemas; e apareceu uma diferenciação 

entre os indivíduos da mesma sociedade. 



 Na PRÉ-HISTÓRIA,          
os desejos, as carências, as 
paixões e demais atitudes 
humanas eram também 

“comportamentos” comuns 
aos elementos da natureza, 

estes percebidos nas 
plantas que floresciam, na 
erupção de um vulcão ou 
na morte de um animal. 



 A NATUREZA era vista 
pelos povos primitivos 

como a origem de tudo e 
todos, sendo os deuses a 
personificação de seus 

elementos; e seus 
fenômenos, como o dia, a 
noite, a chuva, a seca, os 
vendavais ou os tremores 
de terra manifestações de 

suas vontades. 

Pintura rupestre

(c.7000-5000 aC)

Stonehenge
(2000-1500 aC, Wiltshire GB)



 O reconhecimento da 
NATUREZA como 
alteridade distinta a 
integrar o universo 
humano só ocorreu 
quando os homens 

alteraram seu modo de 
vida comunitária,  o que 

aconteceu a partir da 
magia e da religião; 

“instrumentos” básicos 
de inter-relação com o 

mundo natural.



 Até o aparecimento dos 
feiticeiros e sacerdotes; 

eleitos capazes de 
“descobrir” as simpatias

e as antipatias nas formas 
naturais, não havia, a 
rigor, desigualdades 
sociais, mas somente 
distinções físicas e 

individuais – a mulher, o 
jovem, o ancião, etc. –, 
que serviam de base à 

vida comunitária. 



 Como consequência, 
houve a distinção dos 

espaços desses homens, 
primeiro através dos 

templos de sacerdotes e 
depois os lugares 

específicos de reis e 
faraós; “aristocratas” que 

se isolaram dos produtores 
e dos locais de produção              
a partir da construção de 

palácios e cidades. 



 Aos PRODUTORES – agricultores e pastores –
restou uma relação mais direta e de trabalho com a 

natureza, marcando definitivamente a distinção entre 
cidade e campo; e abrindo cada vez mais caminho 

para a consolidação das “distâncias sociais”.



 A transformação das 
aldeias em cidades 

primitivas – Revolução 
Urbana – não se deu por 

crescimento, mas pelo 
estabelecimento de um 
local aparelhado, mais 

diferenciado e privilegiado, 
que se tornou sede da 

autoridade de um grupo 
que passou a ser dominante 

em relação a outro. 

Cidade de Çatal Hüyük
(7000 aC, Anatolia – Turquia )

Aldeia



 A CIDADE pode ser considerada resultado desse 
processo de diferenciação social, de dominação          

do campo (natureza), da formação de um excedente 
e da sua canalização para a população urbana – reis, 
sacerdotes, guerreiros e artesãos –, que não estava 

ligada diretamente à produção.

 Obviamente, esse processo diversificou-se de 
civilização para civilização, já que sobre ele 

incidiram inúmeros fatores nem sempre os mesmos, 
incluindo clima, posição geográfica, base de 
produção e existência ou não de comércio.



 Os avanços industriais
acabaram distanciando-nos 
cada vez mais da natureza      

e, a partir dos refinados 
conceitos capitalistas, que 

enfatizam os valores 
econômicos e a relação 
produção/consumo, os 

elementos do meio ambiente 
forma transformados em 

nada mais que “insumos”.

Hong Kong



 Contudo, desde o início        
dos tempos, o sol, a água          
e os ventos tiveram um 
significado fundamental 
para a humanidade, cujas 
PRIMEIRAS CIDADES
mantinham uma interação 
bastante sutil entre a ação 

humana e o entorno natural, 
que se complementavam 

mutuamente.



 As primeiras civilizações urbanas nasceram graças à 
agricultura, em regiões climáticas similares (Trópico 
de Câncer e a 30º N Latitude) e próximas a grandes 

rios, que ofereciam condições de cultivo e transporte.

Trópico de Câncer

Equador

30o N Latitude 

4000-3000 aC

3000-2500 aC

2500-1500 aC

Primeiras Cidades



 A maior parte das cidades 
primitivas desenvolveram-se 

por volta de 4000 aC, 
originadas de aldeias ao leste 
das montanhas sumerianas, 

entre os rios Tigres e Eufrates, 
no Oriente Médio. 

 Entre as mais antigas, estão         
as cidades de:  Jericó

(Palestina), Nipur, Eridu, 
Uruk e Ur (Iraque), Ombos
(Egito), Damasco (Síria), 

Byblos (atual Líbano) e Sanaa
(atual Iêmen). 

Cidade velha de Sanaa
(Atual capital do Iêmen)



 Essas antigas cidades 
desenvolveram-se em vales 

de rios, o que garantia             
a fertilidade do solo,               

a facilidade de irrigação          
e a possibilidade de 

transporte, tornando-se 
centros simbólicos e locais 

para o comércio e fabricação 
de artefatos, além da 
prestação de serviços 
religiosos e militares.

Planície

irrigada



 Eram geralmente unidades 
políticas independentes –

cidades-estado –, baseadas 
em uma organização 

familiar, cujos integrantes 
formavam associações de 
caráter restrito, moldadas 

em estruturas de 
consangüinidade. 

 Tais cidades dominavam 
extensas terras à sua volta                 

e administravam seus 
negócios como nações 

independentes. Cidade de Uruk
(Séc. IV-II aC, Mesopotâmia)



Cidade de Arbela, atual Irbil

(c.3000 aC, Iraque)



 Nas antigas cidades da 
Mesopotâmia, canais 
permitiam a produção 

de alimentos e 
integraram-se ao modo 
de vida urbano voltado 
ao conforto e ao luxo, 

assim como se criavam 
jardins suspensos com 
bombeamento de água. 

Cidade de Ur
(c.4000 aC, Mesopotâmia)

Ziggurat de Ur

(estado atual)



 BABILÔNIA foi 
planificada por volta de 
2000 aC, tornando-se a 

maior cidade da 
Antiguidade, com meio 
milhão de habitantes.

 Tendo sido destruída e 
reconstruída várias vezes, 
consistia basicamente por 

uma série de recintos;        
os mais externos abertos           

a todos e os mais internos 
reservados aos reis               
e aos sacerdotes. Cidade da Babilônia

Retângulo de 1,5 x 2,5 km cruzado 

pelo Rio  Eufrates(605-562 aC, Mesopotâmia) 



 Traçadas com regularidade geométrica, as ruas 
dispunham-se de modo a aproveitar as vantagens 

climáticas (luz e brisas agradáveis) ao mesmo tempo 
em que se protegiam de fortes ventos. Além disso, 

as casas babilônicas reuniam-se em torno de pátios.

Casa babilônica

Cidade da Babilônia

(Reconstituição: 2000 aC)



 No EGITO, as primeiras 
cidades datam de 3500 aC,        

e diferenciam-se das 
mesopotâmicas pelos seus 

vestígios terem desaparecido 
devido às enchentes anuais 

do rio Nilo. 

 Sobraram como testemunhos 
do passado as construções 

em pedra dos grandes 
centros mais recentes, como 

Menfis, Tebas e Cairo.

Cidade de Deir el-Medineh

(c.1500 aC, próximo a Luxor)



 O SOL era o centro das 
crenças dos antigos 

egípcios, cujas cidades-
palácios e edifícios-

calendários eram 
complexos astrológicos 
voltados ao estudo das 
chuvas, fases lunares e 

estações do ano, 
fundamental para a 

garantia de sobrevivência 
de toda população.

Templo de Amon
(c.1530-1323 aC, Karnak)

Templo de al-Aqsar
(c.1408-1260 aC, Luxor)



 No vale do Indos, surgiram vários assentamentos 
urbanos, como Harappa e Mohendjo-Daro (3000 
aC), estruturas que reuniam moradias e recintos 

religiosos numa clara orientação norte-sul, compacta 
e articulada, de sistema construtivo homogêneo.

Mohendjo-Daro
(c.3000 aC, Vale do Indos,

Atual Paquistão)

Mohenjo-Daro



 O traçado uniforme da 
cidadela de MOHENJO-

DARO e  as ruínas de 
construções em ladrilho
(cerâmica artesanal) e 

adobe (tijolos de barro cru) 
apontam para uma 

civilização, cuja cidade já 
apresentava preocupações 

com a pavimentação de 
ruas e com o escoamento 

das águas, além de 
balneários públicos. 

Mohenjo-Daro



 Do VI ao IV século aC, todo 
o Oriente Médio foi unificado 
pelo IMPÉRIO PERSA, que 

se estendeu do Egito até o 
Vale do Indos e cujo centro 
político concentrava-se na 
região onde atualmente se 

encontra o Irã.

 A partir de então, iniciou-se o 
processo de helenização com 

o avanço de Alexandre, o 
Grande (353-326 aC), que 

disseminou os ideais gregos.

Alexandre Magno (353-326 aC)



 PERSÉPOLIS,                 
a cidade-palácio dos 
reis persas, reunia a 

combinação dos 
modelos arquitetônicos 

dos vários países do 
império, segundo um 

rígido esquema 
cerimonial, marcado 

pela exatidão racional    
e pela ortogonalidade 

compositiva.

Cidade de Persépolis (518-331 aC, atual Irã)



 As cidades-palácios 
persas eram compostas               

de vários edifícios 
rodeados por jardins 

aromáticos, cujos 
pavilhões eram usados 
conforme as estações.

 Preocupando-se com os 
elementos naturais (luz, 

vento, água, etc.), 
garantiam qualidade de 
vida à classe dominante.

Ruínas de Pasárgada,

Atual Irã

Ruínas de Persépolis,

Atual Irã



 Com a expansão alexandrina no início do século IV aC
(HELENISMO), o mundo antigo passará a compartilhar 
a mesma concepção de natureza – e de cidade –, graças             

à disseminação do ideal clássico de perfeição.

Império de Alexandre Magno

(333-323 aC)
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