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Mundo Clássico

 A idéia de NATUREZA 
foi fruto de um longo 
processo de superação 
de um espaço primitivo 
e selvagem por outro, 
onde as relações de 

poder estabelecidas entre 
os homens passaram a 

exigir a produção de um 
número cada vez maior 

de “artifícios”. 



 Isso não ocorreu de modo 
abrupto, nem de forma 
idêntica em todos os  
lugares ou ao mesmo 

tempo, já que os MITOS
ainda continuaram 

explicando o mundo natural 
por muito tempo em várias 

sociedades, como as dos 
egípcios, sumerianos, 
persas e também os             

antigos gregos. 

Cidade-palácio de Micenas
(Reconstituição: 
1400 aC, Grécia) 

Lupa Capitolina



 Pelo menos até o século 
VI a.C., as “leis” da 

NATUREZA baseadas 
na magia ainda não 

tinham sido superadas, 
tornando-se exclusividade 
de determinadas castas –
sacerdotes, reis, faraós, 
etc. –, as quais tinham o 

privilégio de manipulá-las 
a seu favor. 

Cidade de Akhetaten-El Amarna
(Reconstituição: 1300 aC,  Egito)

Cidade-palácio de Cnossos
(Reconstituição:

1900 aC, Ilha de Creta)



 Basicamente, foi graças           
à organização social das 
CIDADES-ESTADOS
gregas que nasceram as 

condições especiais para o 
desenvolvimento de uma 

nova concepção do mundo, 
promovida pela reflexão 

sobre a natureza, os homens 
e seu universo representada 

pela Filosofia. 



 Os PRÉ-SOCRÁTICOS
pensavam o Ser e a 

totalidade do real como uma 
coisa só, diferentemente do 
que aconteceria na tradição 
judaico-cristã, segundo a 

qual haveria um Deus único 
criador do Universo e de 

todas as coisas.

 A palavra physis (υύσις) 
significava, ao mesmo 
tempo, a Natureza e o 

Homem com suas ações            
e pensamentos. Estátua de um filósofo

(Museu de Delphi, Grécia)



 Tales (c.624-548 aC), junto a outros integrantes da 
Escola de Mileto, foi um dos filósofos pioneiros no 
estabelecimento dos princípios explicativos para a 

natureza, a partir de elementos dela própria, ou seja, 
livres dos mitos ou compromissos religiosos. 

Tales de Mileto
(c.624-548 aC)



 Depois, outros 
conceitos foram sendo 

acrescentados ao 
recém-descoberto – e 

reconhecido – “mundo 
da natureza”, como, por 
exemplo, a imagem de 
uma Terra esférica ou 

ainda a concepção 
numérica de todo o 

Universo, propostas por 
Pitágoras                   

(c.570-497 aC). 

Pitágoras
(c.570-497 aC)



 Empédocles (492-432 aC) 
acreditava na constante 
mudança do mundo das 

experiências sensoriais e o 
pluralismo dessa natureza. 
Dizia ser tudo composto 

por quatro elementos 
diferentes, porém 

perpétuos – terra, água, ar 
e fogo –; doutrina esta que 

sobreviveu até o 
Renascimento.

Empedokles
(492-432 aC)



 Por sua vez, Sócrates (470-
399 aC) sugeriu separar uma 
filosofia naturalista de outra 
humanista, em uma espécie 
de premonição da divisão 
futura entre ciências da 
natureza e da sociedade.

 Ele acreditava que o 
comportamento não poderia 
ser, de modo algum, afetado 

pelo conhecimento da 
natureza, fundando assim 

uma filosofia moral.

Sócrates
(470-399 aC)



 Já Platão (427-347 aC) dividia a realidade em                   
dois planos: o mundo visível que se apresenta aos 

sentidos e no qual nada perdura ou fica igual –
equivalente à NATUREZA –; e outro, a realidade 

intemporal e imutável, da qual o nosso mundo 
cotidiano nos oferece breves e insatisfatórios 
vislumbres, cabendo a Filosofia desvendá-lo.

Platão
(427-347 aC)



 Porém, foi Aristóteles    
(384-322 aC) o principal 

organizador do saber antigo, 
dizendo que tudo teria uma 

“finalidade interna, imutável e 
eterna”, a qual corresponderia 

à NATUREZA. 

 Esta, portanto, seria um 
princípio (άρχή) e uma causa 

(αίτία) de movimento e, 
igualmente, de repouso para a 

coisa na qual reside 
imediatamente e na qualidade 

de atributo essencial e não 
acidental dessa coisa. 

Aristóteles
(384-322 aC)



 Foi com base nesses 
princípios que formulou seu 
MODELO GEOSTÁTICO
para o Universo, segundo o 
qual a Terra era admitida 
como esférica e imóvel, 

“depositada” no lugar mais 
baixo do Cosmos, 

circundada por sucessivos 
estratos esféricos de água, ar 

e fogo. Ao redor deste 
conjunto, a Lua, o Sol e o 

“céu de estrelas fixas”  
realizariam movimentos 

circulares. 



 Tal concepção – assim 
como sua sistematização 
por Ptolomeu (120-150 
dC) – compuseram uma 

concepção de 
NATUREZA que não 
somente sobreviveu ao 
Império Romano como 

perdurou por toda a 
Idade Média, apesar de 

algumas adaptações 
feitas pela Igreja.

Claudius Ptolomeu
(120-150 dC)

Modelo geocêntrico
de Ptolomeu



 A partir das conquistas de Alexandre, o Grande 
(356-323 aC), fiel discípulo de Aristóteles, a 

cultura grega espalhou-se por uma ampla região, 
que hoje vai da Itália à Índia, incluindo grande parte 
do Oriente Médio e vastas áreas no Norte da África.

Alexandre , o Grande
e Aristóteles

Império Macedônio



 De modo geral, as 
cidades gregas tinham 

traçado irregular e 
eram cercadas por altas 

muralhas, de cujo 
portão principal partia   

o caminho para a 
AGORA, que era o 

local de assembléia e 
encontro comunal, onde 
toda a população urbana 

se juntava e opinava. 

Ágora de Atenas
(Reconstituição: 300 aC, 

Procissão Panatenaica)

Ágora de Priene
(Reconstituição: 350 aC)

Ágora



 Porém, o núcleo 
principal da cidade livre 

grega (polis) era a 
AKROPOLIS, que, no 
período clássico, passou 
a abrigar os templos ao 

invés dos palácios 
governantes e tornou-se 

o símbolo da vida 
democrática e igualdade 

dos cidadãos. 

Akropolis de Atenas
(Reconstituição: 
Séc. V aC, Grécia)



Cidade de Atenas

Vista da Akropole por satélite

600-479 aC 478-339 aC

338-86 aC 85 aC-227 dC

Atenas Contemporânea

Evolução
Urbana



 O centro da cidade baixa  
era a AGORA, coração 
vivo da polis e o cenário 

permanente da vida social, 
comercial, política, 

administrativa, legislativa 
e jurídica da comunidade. 

 Com o decorrer do tempo,      
na passagem da 

aristocracia para a 
democracia, a ágora

tornou-se o núcleo cívico, 
restando à acrópole o 

papel de centro religioso  
e simbólico. 

Ruínas da Ágora de Atenas

Planta



 Antes mesmo do período 
clássico, os gregos já tinham 
começado a dispor algumas 
CIDADES COLONIAIS –
como capitais para nações-
estado ou substituição de 

cidades destruídas pelos persas 
e outros – em um plano 

organizado regularmente. 

Cidade-colônia de Olyntus (Grécia)
Hipodamos de Mileto (Séc. VI aC)

agora

akropole

N



 As cidades coloniais 
gregas baseavam-se nos 
princípios de orientação 
solar e ventilação natural 

predominante, assim como 
a existência de 

equipamentos urbanos 
públicos (banhos públicos, 

ginásios e teatros).

Ágora da cidade-colônia
de Miletus (c. 490 aC, Grécia)

1 Agora 5 Delfinion (Santuário de Apolo) 9 Mercado
2 Buleuterion 6 Termas romanas 10  Ágora setentrional
3 Ginasium 7 Pórtico do porto 11 Armazéns
4 Termas 8 Heroon (Tumba monumental) 12 Termas de Faustina
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 A constância da grade colonial grega confirmava a 
unidade do organismo urbano e a uniformidade de 
todas as áreas particulares perante a regra comum, 

imposta pelo Poder Público. Tal REGULARIDADE
não comprometia a hierarquia entre o homem e o 

mundo, pois permitia padronizar e expandir cidades.

Cidade-colônia de Priene
(350 aC, Monte Mycale Grécia)

A Agora C  Gynasium
B  Teatro      D  Stadium

A
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 O sistema ortogonal 
dividia a cidade grega em 

bairros e os diferentes 
setores estavam 

conectados por ruas 
estreitas. A casa urbana
possuía um pátio interior 

(aulas) limitado por 
colunas, que fornecia 
sombra no verão e, ao 

mesmo tempo,  garantia a 
luz no inverno.

Aulas

(pátio)



 Durante cerca de 300 anos, 
desde a queda das cidades-
estados gregas no século IV 

aC até a ascensão do 
Império Romano, no século 

I dC, os conceitos gregos 
propagaram-se por vários 

povos, tal como sua 
filosofia, que assumiu novas 

feições, como a do 
ESTOICISMO, mais 

influente durante o              
Império Romano. 

Zeno de Citium
(334-226 aC)
Fundador do estoicismo



 Para os estóicos, como 
Sêneca (c.2 aC-65 dC), 
Epíteto (c.55-135 dC) e 

Marco Aurélio (121-
180 dC), o homem fazia 

parte da natureza e o 
espírito da racionalidade 
que nos envolve a todos 

– e com isto se quer 
dizer tudo – seria o que 

se denomina Deus.

Sêneca
(c.2 aC-65 dC)

Epíteto
(c.55-

135 dC)

Marcus Aurelius (121-180 dC)



 Os romanos adotaram dos 
gregos tanto a retícula urbana 

como todos seus equipamentos 
sociais e culturais públicos na 

criação de suas cidades-colônia 
(castra).

 Analogamente, os traçados 
retilíneos também serviam 

como referência para a divisão 
racional do território cultivável 
do Império, estabelecendo-se 
parcelas quadradas de 50 he.   

(centuriae), 

Castrum de Agrippina
(atual Köln, Alemanha) 

Castrum de Trier



 O FORUM ROMANUM, 
equivalente à ágora grega, 

passou por várias 
transformações, partindo 

de certa irregularidade para 
uma preocupação cada vez 
maior com a simetria e a 

monumentalidade.

 Formado por arcos e 
colunatas, criavam espaços 

sombreados para o 
comércio, dos quais 

partiam ruas e praças onde 
ocorriam reuniões e festas.

Forum Romanum

Forum principal de Pompéia



 Na Roma antiga, as questões energéticas já eram 
resolvidas de forma econômica e racional. 

Dispositivos eram criados para este fim, assim como 
as soluções arquitetônicas priorizavam este ponto.

Mercado de Trajano
(c.98-117 dC, Roma)



 Na típica domus romana, não existia grande interesse 
por jardins, sendo o estar das residências voltado a 

um pátio interior  (atrium), pavimentado e decorado 
com estátuas e plantas em vasos, que era cercado por 

uma colunata e abertos a uma praça (peristilum).

Atrium

Peristilum

Xystus

Hortus



 Dando maior flexibilidade ao 
modelo grego,  os romanos 
enfatizavam a orientação no 

planejamento urbano, 
atentando para salubridade,  

higiene e exposição ao sol, aos 
ventos e à umidade do terreno, 
além do respeito à topografia. 

 Havia preocupações com  
drenagem, insolação adequada 
(cômodos para o sul, o sol de 
inverno), abastecimento de 

água e  pavimentação de vias.

Cidade-colônia de Aosta

Cidade-colônia de Bostra
(atual Baedecker)
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