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PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 08/10/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: O espaço urbano - História das cidades 

HABILIDADE (S): (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 

surgimento das cidades. 

Estratégias e recursos: Texto anexado livro didático (Por dentro da Geografia-Ed. Saraiva), celular ou 

computador com acesso à internet, leitura e interpretação, caderno e caneta. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, COPIAR AS QUESTÕES E RESPONDER A ATIVIDADE PROPOSTA NO 

CADERNO. SEMPRE COLOCANDO A DATA, TÍTULO E NÚMERO DA ATIVIDADE. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA NO CADERNO. 

ENVIAR FOTOS PARA A CLASSROOM. 

Horário de atendimento: Seg, Ter, Qui e Sex das 16h40min às 18h20min. 

 
 
 

Uma história das cidades 
 

Estima-se que as cidades tenham surgido há 10 mil anos. Algumas delas surgiram devido à prática da 

agricultura, pois as pessoas precisavam permanecer próximas de suas plantações, deixando de ser nômades. 

Fixando-se junto aos rios, além da facilidade para obter água, as pessoas podiam contar com a fertilidade do 

solo, que armazenava nutrientes trazidos pelas cheias, como a cidade de Jericó. Outra interpretação aponta 

que as cidades começaram a partir da reunião de pessoas para realizar trocas de mercadorias que não eram 

consumidas, o que mais tarde resultaria na atividade comercial. Alguns historiadores identificam o surgimento 

de cidades a partir de funções militares. A população se reunia para facilitar a proteção contra invasores, o que 

também resultou na concentração de pessoas. Contar uma história com mais de 10 mil anos seria impossível 

em um capítulo. Por isso, vamos abordar alguns momentos centrais do desenvolvimento do espaço urbano. 

Inicialmente mostram-se as cidades criadas junto a rios. Depois, vamos para cidades que, por serem tão 

importantes, eram independentes e funcionavam com governos próprios. Por serem o lugar de encontro de 

pessoas, as cidades foram muito importantes para o desenvolvimento da atividade política. Bem mais tarde, 

passaram a receber atividades produtivas, como fábricas, até chegar às múltiplas funções que desenvolvem 

hoje em dia. 
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Civilizações fluviais 
 

Denominamos civilizações fluviais as primeiras sociedades que se desenvolveram nas cidades surgidas às 

margens de grandes rios. Em áreas que conhecemos hoje como continentes asiáticos e africanos, algumas 

regiões em destaque. Na região da Mesopotâmia, as cidades teriam surgido por volta de 3500 a.C. às margens 

do rio Tigre e do rio Eufrates. No Egito, junto ao rio Nilo, no nordeste da África, as cidades se desenvolveram 

em torno do ano 3200 a.C. Já as cidades do atual Paquistão, no vale do rio Indo, apareceram por volta de 2500 

a.C. Na China, as cidades surgiram principalmente no vale do rio Huang-ho (chamado também de rio Amarelo), 

no ano de 1800 a.C. 

Muitos estudiosos apontam Jericó como uma das primeiras cidades surgidas no mundo, por volta de 8000 a.C., 

construída às margens do rio Jordão. Atualmente ela compõe, junto com outras cidades, a área da Cisjordânia e 

é governada pela Autoridade Palestina. 

Cidades-Estado 
 

Por reunir pessoas, a vida nas cidades facilitou bastante à prática da política. Mesmo na Antiguidade grega já 

existiam lugares destinados à política – as ágoras –, nas quais eram realizadas assembléias e definidos o 

futuro da cidade. A seguir, você verá que as cidades ganharam muita importância e se tornou o centro das 

decisões políticas, o que ocorre ainda hoje. As cidades da Grécia antiga tinham autonomia para decidir seus 

destinos políticos. Elas também serviam de sede do comando de vastas áreas sob domínio militar. Ou seja, 

funcionavam sem depender de outras cidades. São identificadas como cidades-Estado porque eram 

independentes e governavam a si próprias e às áreas do entorno, exercendo centralidade política, econômica, 

militar e cultural. Esparta e Atenas eram as mais importantes, e se diferenciavam em vários aspectos. Os que 

nasciam em Esparta e que não eram escravos recebiam uma educação voltada para as práticas militares. Já 

em Atenas, a filosofia e a arte eram as prioridades na educação. 

Cidade e democracia 
 

Nas cidades gregas foram criadas maneiras de participação da população em decisões políticas que, com 

algumas diferenças, existem até hoje. Era o surgimento da democracia, isto é, do governo ditado pela vontade 

do povo. 

Na democracia, todos devem participar das decisões em condição de igualdade, todos têm o mesmo valor, ou 

seja, cada membro de uma assembleia ou em uma eleição tem direito a um voto, independentemente de sua 

condição social, religiosa ou de gênero. Nesse sistema, a vontade da maioria dos cidadãos prevalece. 

Mas nem todos participavam da democracia ateniense. Os escravos, as mulheres, bem como os estrangeiros e 

os menores de 20 anos de idade, por não serem considerados cidadãos, não podiam participar das 

assembleias nem votar. 

No século IV a.C, a Grécia foi conquistada por Alexandre, o Grande, vindo da Macedônia, uma região 

localizada ao norte da península Grega. O imperador macedônico fundou várias cidades nos territórios que 

dominou. 

Cidades muradas 
 

Embora já tivessem existido antes, foi no final da Idade Média, um período da história europeia que durou mais 

de mil anos (entre os séculos V e XV), que as cidades muradas tornaram-se mais frequentes naquela parte do 

planeta. Eram cercadas por enormes muros e fossos e tinha torres de observação de onde se podia vigiar a 

aproximação de inimigos. 



Exercícios 
 

1. Leia o texto e complete as lacunas 
 

a) Bem mais tarde, passaram a receber produtivas, como , até chegar às 

  funções que desenvolvem hoje em dia. 

 
 

b) Denominamos   as primeiras  que se desenvolveram nas 

cidades às de grandes . 

 
 

c) Muitos estudiosos apontam como uma das  surgidas no 

mundo, por volta de 8000 a.C ,  às margens do . 

 
 

d) Atualmente ela compõe, junto com outras cidades, a área da e é governada 

pela . 

 
 

e) Por pessoas, a vida nas cidades bastante à prática da 

  . 

 
 

f) São identificadas como - porque eram independentes e a 

si próprias e às áreas do entorno, exercendo  política, econômica, militar e cultural. 

 
 

g) Era o surgimento da , isto é, do governo ditado pela do povo. 

 
 

h) Nesse , a vontade da maioria dos prevalece. 

 
 

i) O macedônico várias cidades nos que 

dominou. 

 
 

j) ... que as   tornaram-se mais frequentes naquela parte do planeta. Eram 

cercadas por enormes  e  e tinha  de observação de onde se 

podia a aproximação de   . 


