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Maros, Ilha de Sulawesi, Indonésia, c. 35.000 a.C.

Desde os primeiros tempos da vida humana estiveram 
presentes as práticas sociais da reunião e do encontro

que caracterizam a forma urbana (LEFEBVRE)



CUEVA DE LAS MANOS, Santa Cruz, Argentina, c. 9.000 a.C.

Desde os primeiros tempos da vida humana estiveram 
presentes as práticas sociais da reunião e do encontro

que caracterizam a forma urbana (LEFEBVRE)



Poulnabrone Dolmen, County Clare, Irlanda, entre 4200 e 2900 a.C.

MONUMENTOS MEGALÍTICOS



Cromeleque dos Almendres, Évora, Portugal, entre 6.000 e 3000 a.C.

“O imã precede o recipiente” (Lewis Mumford)



CAÇADORES-COLETORES (Paleolítico)

Utensílios masculinos para a caça
(lança, flecha, faca, borduna)



AGRICULTORES-DOMESTICADORES (Neolítico)

Utensílios femininos para o preparo e armazenagem de alimentos
(vasos, recipientes, colher, espatula, pilao)



“Sob o domínio da mulher, o período neolítico 
é proeminentemente de recipientes” (Lewis Mumford)



OS RECIPIENTES DE CERÂMICA



“ (...) foi a mulher que 
fabricou os primeiros 
recipientes;

(...) Na forma, também 
a aldeia é criação sua;

(...) a cidade não era 
ela nada menos que 
um recipiente de 
recipientes.” 

(Lewis Mumford)



Aldeia de Çatal Huyuk, Anatolia, 6000 a.C. 







Mohenjo-Daro, Vale do Indo, Paquistão, entre 2600 e 1900 a.C.



Mohenjo-Daro, Vale do Indo, Paquistão, entre 2600 e 1900 a.C.



Mohenjo-Daro, Vale do Indo, Paquistão, entre 2600 e 1900 a.C.



Teotihuacán (México), habitada entre c. 100 a.C e 800 d.C.



Teotihuacán, cidade pré-colombiana (México), habitada entre c. 100 a.C e séc. VIII



HISTÓRIA URBANA
(periodização proposta por Henri Lefebvre)

ERA AGRÁRIA ESPAÇO ABSOLUTO
(sacralização da Natureza e espaço mítico)

ERA INDUSTRIAL ESPAÇO ABSTRATO
(espaço como valor de troca)

ERA URBANA ESPAÇO DIFERENCIAL
(processo de construção da sociedade urbana)



ERA AGRÁRIA – ESPAÇO ABSOLUTO

A lenta transformação da paisagem natural em paisagem arquitetônica
produz a cidade como um centro de acumulação de riquezas, de 
conhecimentos, de técnicas e de obras (criações artísticas) que se 
distingue, sem se desligar, do campo.

A “recriação” do território, através da consagração de fragmentos da
natureza, institui o espaço absoluto, que continua na cidade como 
instrumento de legitimação das forças políticas aí instituídas.

O espaço absoluto torna-se o “guardião da unidade cívica”, sendo 
compartilhado por opressores e oprimidos como o espaço-tempo 
“verdadeiro”, aquele que reúne todos os lugares e todas as dimensões do 
Cosmos (a terra, o céu, as profundezas).



Ágora, Atenas, Grécia, séc. VII a.C.

ANTIGUIDADE CLÁSSICA



Acrópole, Atenas, Grécia

Através dos templos, dos palácios, dos 
monumentos, o espaço absoluto adquire 

existência social e eficácia política



Roma, Itália   (Império Romano, séc. I a.C. a V d.C.)



O declínio do Império Romano, seguido das invasões 
bárbaras, produziu um quadro de miséria e flagelos 
levando ao quase desaparecimento da cidade antiga. 

O modo de produção feudal estabelece-se tendo como 
base grandes propriedades agrícolas; os mosteiros, os 
palácios e os castelos dos “novos senhores da terra” 
estão localizados no campo.

Ruína da cidade antiga
e o Feudalismo



Mont Saint Michel, França.



Carcassone, França.



Toledo, Espanha



O florescimento das cidades medievais
Entretanto, a partir do século X assiste-se a 

um renascimento comercial que 
produzirá, nos séculos seguintes, novo 
florescimento das cidades.

A chegada de caravanas de mercadores, 
vindos do estrangeiro, introduziu um 
elemento perturbador no estratificado 
mundo feudal. Está aí o embrião do que 
virá a se tornar uma nova classe social, 
que fará da cidade o seu “habitat natural” 
e cuja ascensão se mostrará decisiva 
para o advento do modo de produção 
capitalista: a burguesia.



Florença, Itália



Fez, Marrocos, séc. IX (apogeu entre os séc. XIII e XIV)



Veneza, Itália.

O desenvolvimento da cidade comercial, surgida a 
partir do florescimento da cidade medieval, marca o fim 
da era agrária, preparando o advento do Capitalismo.



A MORFOLOGIA DA CIDADE TRADICIONAL OU PRÉ-INDUSTRIAL
(CIDADE COMPACTA / DENSIDADE ELEVADA )

Na cidade tradicional ou pré-industrial, a interdependência entre as partes 
constitutivas da forma urbana, representada pela articulação entre a 
edificação e o lote, do lote edificado com a rua, da rua com a quadra, da 
praça com as ruas e quadras à sua volta, das quadras entre si e com o 
todo, assegurava elevados graus de legibilidade e continuidade espaciais 
dos tecidos urbanos. 

Desta articulação comunicante das partes entre si e com o todo resulta uma 
sintaxe espacial urbana que, associada às praticas socioespaciais dos 
moradores e usuários da cidade, caracteriza o tecido urbano que 
comumente associamos à cidade tradicional, não obstante as variações de 
ordem econômica, social e cultural verificadas entre as cidades ao longo de 
tão largo período histórico.



ERA INDUSTRIAL



Processo de produção industrial: divisão do trabalho, produção em larga escala





ERA INDUSTRIAL – ESPAÇO ABSTRATO

A aceleração do crescimento das forças produtivas, alcançado pela 
revolução industrial, provocou na cidade um processo de 
“implosão-explosão” seguido da fragmentação, homogeneização e 
hierarquização do espaço (LEFEBVRE)

A oposição campo-cidade dissolve-se, assumindo novas formas: 
centro-periferia, inclusão-exclusão, cidade dispersa.

A lógica da equivalência abstrata da mercadoria busca eliminar as 
diferenças, produzindo uma homogeneização do espaço. Assim, a 
negação da cidade, produzida pelo espaço industrial, instala o 
espaço abstrato.





Boulevard Saint Germain, Reforma de Haussmann, Paris, 1887



Avenida da Ópera Garnier de Paris, 1862





Torre Eiffel, Exposição Universal, 1889



Paris: ruas e bulevares abertos por Haussmann(1854-1879)



A racionalidade industrial submete a cidade à lógica do 
lucro capitalista; rebaixa a obra, entendida como 
domínio do valor de uso e de livre fruição, à condição 
de produto para o consumo, instrumento do valor de 
troca. 

O espaço e o tempo passam a ser condições gerais de 
produção; devidamente medidos e quantificados, 
tornam-se mercadorias valiosas e escassas 
(LEFEBVRE). 

A circulação de pessoas e mercadorias assume a 
condição de função urbana preponderante e peça-
chave do circuito produtivo (MILTON SANTOS).













As transformações operadas produziram uma 
completa desarticulação entre o lote, a rua e a 
quadra, alterando radicalmente as lógicas 
estruturantes do tecido urbano. 

O lote edificado assume novas configurações, com 
a edificação se descolando não apenas da testada, 
mas também das divisas laterais, se afastando 
das edificações vizinhas. 

Ao se isolar dentro do lote e se desconectar do 
entorno imediato, um abismo se instala entre o 
edifício e a cidade.





Brasília: quadras 405/406 norte, anos 60



IMPLOSÃO-EXPLOSÃO









URBANIZAÇÃO DISPERSA

§ expansão em escala metropolitana de um tecido 
urbano descontínuo e fragmentado

§ densidades de ocupação relativamente baixas 
(exceto no caso das favelas)

§ criação de novas centralidades (mais ou menos 
subalternas),

§ formação de um arquipélago de ilhas, entremeadas 
de vazios (ou glebas remanescente do mundo rural)

§ conectados por um sistema de vias expressas
§ bairros isolados e segregados, completamente 

interiorizados, muitas vezes sob rígidos esquemas 
de vigilância. 







ERA URBANA – ESPAÇO DIFERENCIAL

A cidade não é, entretanto, eliminada de uma vez por todas. Tomada 
de assalto, saqueada, negada, resiste ao se transformar. 

O valor de uso, que implica em “apropriação”, reaparece nas práticas 
sócio-espaciais cotidianas, em contradição dialética com o valor de 
troca, que implica em “propriedade”. 

A era urbana surge do processo de industrialização e instaura a 
problemática do urbano, como uma problemática mundial. Sob a 
aparente homogeneidade do espaço abstrato, manifestam-se 
conflitos, oposições, superposições, diferenças. 

A retomada do direito à cidade implica no direito à diferença. 



SUPERPOSIÇÕES    DIFERENÇAS

CONFLITOS                  OPOSIÇÕES



Só o reconhecimento da diferença, que envolve a 
liberdade de escolhas e a subjetividade, permite o 
encontro com o outro.

As práticas socioespaciais cotidianas implicam no 
exercício permanente da alteridade, do contraditório, 
da tolerância e do pluralismo, como condições 
fundamentais para a vida em democracia. 

Nos encontros entre os diferentes, na reafirmação 
das condições de pertencimento de cada um ao 
grupo social é produzida uma nova (e atualizada) 
compreensão do que é ou pode vir a ser a cidade, o 
que podemos esperar dela e como queremos que ela 
seja.







UTOPIA X DISTOPIA

Desde finais do século passado e início deste novo
milênio aprendemos a desconfiar do futuro e,
sobretudo, a temê-lo.

Os descompassos verificados entre projeto e realização
provocaram um generalizado desencantamento,
paralisando momentaneamente a nossa capacidade
de sonhar.

Tal situação, entretanto, não muda o fato de que só o
sonho (e o desejo) pode antecipar aquilo que ainda
nos falta.
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