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Sobre o autor: Lewis Mumford (1895-1990) foi um escritor norte-americano que escreveu a 

respeito do impacto da urbanização sobre os homens ao longo da história. Apesar de não ter 

concluído nenhuma faculdade – teve que sair da City College of New York devido a tuberculose – 

trabalhou em diversos periódicos de respeitado valor na área de arquitetura e urbanismo. Preferia o 

título de escritor e não de historiador. 

A obra publicada em 1961, A cidade na história, ganhou o US National Book Award, um 

respeitado prêmio literário norte-americano. 

 

Tese central do autor: Autor procura explicitar o caos que se instaurou no meio urbano após a 

Revolução Industrial. 

 

Legenda: 

Entre “aspas”: frases retiradas do texto. 

Na cor vermelha: frases minhas. 

 

1 – Como nasceu Coketown 

Pg 483: “a tendência à concentração nas atividades econômicas [...] vinha crescendo 

continuadamente desde o século XVI”. 

“A rotina escrava das minas, cujo trabalho constituía um castigo intencional para os criminosos, 

tornou-se o ambiente normal do novo trabalhador industrial”. 

Homens industriais eram mutilados e mortos como num campo de batalha. 

“Os agentes geradores da nova cidade eram a mina, a fábrica e a ferrovia”. 

                                                 
1 Aluna do 5º período da graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Voluntária PET 
desde 2010.1. 
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Pg 484: “Em todos os bairros, os antigos princípios de educação aristocrática e cultura rural eram 

substituídos por uma devoção unilateral ao poder industrial e ao sucesso pecuniária [relativo ao 

dinheiro], algumas vezes disfarçada de democracia”. 

“A nova concepção do destino humano [...] apoiava-se numa doutrina de exerção produtiva, avareza 

consumidora e negação fisiológica; e tomava a forma de um generalizado abandono das alegrias da 

vida, semelhante àquele exigido pela guerra, durante um sítio”. 

“Entre 1820 e 1900, a destruição e desordem, dentro das grandes cidades, é semelhante àquela de 

um campo de batalha”. 

Em sua análise, o autor mistura a Primeira Revolução Industrial e a Segunda Revolução Industrial, 

pois ambas fazem parte do mesmo processo de Revolução que é a que ele denomina como 

Paleotécnica. 

Afirma que o nome Coketown vem de uma obra de Charles Dickens – obra publicada em 1853. 

“O industrialismo, a principal força criadora do século XIX, produziu o mais degradado ambiente 

urbano que o mundo jamais vira; na verdade, até mesmo os bairros das classes dominantes eram 

imundos e congestionados”. – a palavra força criadora já aponta para o significado de paleotécnico, 

que quer dizer os primórdios da técnica; ou seja, no século XIX nasceu um novo mundo que é agora 

dominado pela técnica industrial. 

Paleolítico é o período da Pedra Lascada, em que os homens começaram a produzir os primeiros 

artefatos em pedra lascada – período de 2.5 milhões a.C. até 10 mil a.C. 

Base política: abolição das guildas que protegiam os trabalhadores, a implantação de um mercado 

de trabalho competitivo, e a dependência estrangeira como fonte de matéria-prima. 

Base econômica: mina de carvão, ferro e máquina a vapor. 

Pg 485: O surgimento do indivíduo atômico foi uma democratização da concepção barroca do 

príncipe despótico. Entretanto, ele estava longe de ser um déspota esclarecido, pois se preocupava 

apenas com seu desejo de aumentar as suas riquezas. 

“Talvez o fato mais importante de toda a transição urbana fosse o deslocamento de população que 

ocorreu em todo o planeta”. 

“Urbanização aumentou quase em proporção direta à industrialização”. 

Pioneirismo da terra e pioneirismo da indústria: o primeiro foi aquele que povoou as Américas, a 

África e a Austrália. O segundo foi o que levou os excedentes de produção para as novas aldeias e 

cidades industriais – os dois tipos chegaram em ondas sucessivas. 

Pg 486: A imigração para outros países aumentou os suprimentos alimentares e levou ao aumento 

de mão-de-obra. 

Os centros urbanos foram aumentando e as construções foram realizadas sem nenhum planejamento 

– “vasta improvisação urbana”. 
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“Embora o século XIX fosse o primeiro a rivalizar com o princípio da Idade Média, em colonização 

de terras em larga escala, as premissas sobre as quais aquelas empresas eram conduzidas eram 

muito mais primitivas do que aquelas do século XI”. 

Colonização por meio de comunidades deu lugar à colonização por indivíduos. 

Pg 487: A condições de vida de uma cidade industrial eram piores do que uma pequena cidade do 

século XVII. 

 

2 – Mecanização e Abbau 

Pg 487: “Antes do século XIX, quantitativamente falando, a mina fora apenas uma parte 

subordinada da vida industrial do homem”. Mas a sua propagação representou uma “degradação da 

paisagem e uma desordem não menos brutal do ambiente comunal”. 

Pg 488: “A agricultura cria um equilíbrio entre a natureza selvagem e as necessidades sociais do 

homem”. O que o homem retira da natureza pode ser restaurado. Mas o mesmo não ocorre com a 

mineração, pois aquilo que é retirado, só pode ser restaurado depois de um longo espaço de tempo. 

“A mineração representa, assim, a própria imagem da descontinuidade humana, hoje presente, 

amanha desaparecida, hoje febril por causa do lucro, amanha esgotada e abandonada”. 

A partir dos anos 1830 o ambiente da mina foi universalizado pela ferrovia. 

A ferrovia abriu feridas na terra e expandiu as minas – generalizou-se o processo de abbau 

(mineração ou decomposição). 

Na decomposição, uma forma de vida mais avançada perde o seu caráter complexo e vira um 

organismo mais simples e menos integrado. 

A organização das comunidades urbanas mostrava-se como resultado de um processo de 

decomposição. 

Pg 489: Destruía-se além do que a natureza tinha capacidade para repor. 

“O equilíbrio natural dos organismos dentro das suas regiões ecológicas foi desfeito e uma ordem 

biológica inferior e mais simples tomou lugar”. 

 

3 – Os postulados do Utilitarismo 

Pg 489: Se houve algum tipo de regulamentação política consciente do crescimento e 

desenvolvimento das sociedades, ela obedeceu aos postulados do utilitarismo. O utilitarismo 

pregava a existência de uma providência divina que regulava a atividade econômica – algo 

emprestado da teologia, sem que ela soubesse. 

“O nome não teológico dessa harmonia pré-ordenadora era o laissez-faire”. – a busca individual 

pelo lucro seria benéfica para a sociedade como um todo na lógica do laissez-faire. 
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Pg 490: Teoria de Darwin foi importante para a mentalidade do homem industrial, pois a nova 

cidade foi construída através da luta pela sobrevivência. 

“Não havia lugar para o planejamento no traçado daquelas cidades. O caos não precisa ser 

planejado”. 

Laissez-faire: “tentativa para romper a rede de antigos privilégios, de franquias e regulamentações 

de comércio, que o Estado absolutista tinha imposto ao desgastado tecido econômico e à hesitante 

moralidade social da cidade medieval”. 

Utilitaristas tentaram reduzir a função do governo, pois se desejava mais liberdade para comprar 

terra, fazer investimentos, constituir indústrias e assalariar trabalhadores. 

Igualdade política e liberdade de iniciativa só eram obtidas através de limitações econômicas e 

restrições políticas. É o caso do monopólio das patentes que visam proteger os direitos do criador, 

mas impede o livre crescimento do mercado competitivo. 

O laissez-faire colocou ao lado da antiga classe privilegiada uma nova. 

Pg 491: A liberdade solicitada era a de ganhos irrestritos e crescimento privado. E a razão dos 

homens trabalharem nas fábricas era a fome a pobreza e não a possibilidade que eles viam em obter 

algum tipo de lucro. 

“A situação topográfica das fábricas, a construção das habitações para os trabalhadores, ate o 

suprimento de água e a coleta de lixo, deviam ser feitos exclusivamente pela empresa privada, em 

busca do lucro privado”. 

“O laissez-faire destruiu a noção de uma política cooperativa e de um plano comum”. 

Pg 492: “Até mesmo no século XVIII, antes ainda que a Revolução Francesa ou a revolução 

paleotécnica tivesse sido consumada, tinha-se feito moda desacreditar as autoridades municipais e 

encarar com desdém os interesses locais”. 

Autor critica o Iluminismo e diz que foi um período em que as “pessoas sofriam pela humanidade, 

mas não tinham coração para seu próprio povo; em que filosofavam a respeito do Estado e se 

esqueciam da comunidade”. – o mesmo pensamento iluminista que foi essencial para a Revolução 

Francesa também esteve presente na Revolução Industrial e foi importante para a mesma – ocorreu 

a extinção de um pensamento mais local e comunitário. 

“O crescimento urbano, em verdade, tivera por ponto de partida causas industriais e comerciais, 

antes mesmo que se firmasse a revolução paleotécnica”. 

 

4 – As técnicas de aglomeração 

Pg 492: As combinações de várias práticas levaram ao centro industrial especializado. Não houve 

um momento de ruptura, pois foi um processo. 

Eis o processo: 
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Século XVI: a indústria manual foi para o campo para se aproveitar da mão-de-obra barata e que 

não era protegida pelas guildas. 

Século XVII: indústrias têxteis inglesas se espalharam pelas cidades e aldeias, escapando de 

regulamentações urbanas como as taxas de iniciação que eram pagas às guildas. O trabalhador vê 

como única solução a venda da sua própria mão-de-obra – igual ao que Karl Marx afirmava, pois o 

cercamento dos campos no século XVII havia gerado um excedente de força de trabalho; e essa 

força se tornou o único produto que o homem podia vender. 

O aumento do uso da energia hidráulica fez as indústrias se mudarem para regiões mais altas, onde 

as terras eram mais baratas. 

Pg 493: “Uma combinação de terras rurais baratas, uma população dócil, disciplinada pela fome, e 

uma fonte suficiente de continuada energia, preenchia as necessidades das novas indústrias”. – por 

isso a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, não foi porquê já tinha passado pela 

Revolução Gloriosa e estava em momento de paz. 

“Mas até o século XIX, a indústria permaneceu descentralizada em pequenas oficinas, 

dimensionada pela agricultura”. – mas já nesse momento as longas jornadas de trabalho, os salários 

baixos e o trabalho infantil eram presentes. 

“Era a mudança de escala, o aglomeramento irrestrito de populações e indústrias, que produziram 

alguns dos mais horrendo efeitos urbanos”. 

Máquina a vapor: “mudou as dimensões e tornou possível uma concentração muito maior tanto de 

indústrias quanto de trabalhadores, ao passo que removia o próprio trabalhador para mais longe da 

base rural que dava ao aldeão com seu jardim um suprimento auxiliar de alimentos e certo toque de 

independência”. – a máquina a vapor teria representado uma possibilidade maior de aglomeração. O 

problema não é a indústria ou as minas em si, mas a sua aglomeração que causa o caos urbano. 

Pg: 494: Para produzir por preços baixos, diminui-se o salário dos trabalhadores. 

O trabalho infantil era utilizado livremente e quando ele foi regulamentado optou-se por instalar 

indústrias onde já havia uma grande concentração de população. 

“Pois era graças a um excesso de mão-de-obra, regular, sagazmente empregada, insuficientemente 

remunerada, que os novos capitalistas conseguiam reduzir os salários e enfrentar qualquer demanda 

de produção”. 

A fábrica movida à energia a vapor aumentou o congestionamento urbano; e o sistema de transporte 

ferroviário, a partir de 1830, só a estimulou. 

Pg: 495: A energia produzida pelo carvão era muito importante para as fábricas. Se elas não 

estivessem instaladas em áreas próximas a regiões de exploração de carvão, então ele precisava ser 

levado até elas. E ele era conduzido pelas estradas de ferro. 

População se aglomera nas zonas carboníferas ou ao longo das linhas ferroviárias. 
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5 – A fábrica e o cortiço 

Pg 496: “Os novos elementos do complexo urbano foram a fábrica, a estrada de ferro e o cortiço”. 

“A fábrica passou a ser o núcleo do novo organismo urbano. Todos os detalhes da vida ficaram 

subordinados à ela”. Fábricas eram bem localizadas e muitas vezes ficavam pertos de rios para ter 

acesso à água para refrescar as máquinas. Os rios acabavam poluídos, pois se jogavam os detritos 

dentro deles. 

Pg 497: “Uma única chaminé de fábrica, uma única fornalha, uma única tinturaria, pode facilmente 

ter os seus eflúvios absorvidos pela paisagem que a rodeia: vinte delas, numa área reduzida, poluem 

efetivamente o ar ou a água, de maneira a não ter remédio”. 

Pg 498: Ao invés de trabalhar ao ar livre, o homem passou a trabalhar dentro de um prédio sujo, 

escuro e abafado. 

 “Em lugar de qualquer sorte de regulamentação ou de planejamento municipal generalizado, era a 

própria ferrovia chamada a definir o caráter e projetar os limites da cidade”. 

Pg 499: “Todos os erros que se pudessem cometer em planejamento urbano eram cometidos pelos 

novos engenheiros ferroviários, para quem os movimentos de trens eram mais importantes que os 

objetos humanos alcançados por aqueles movimentos”. 

“Tão difundida se achava essa deterioração do ambiente, tão insensíveis a elas tinham-se tomado as 

pessoas que moravam nas grandes cidades, no correr de um século, que até mesmo as classes mais 

ricas, que podiam presumivelmente dar-se ao luxo de possuir o melhor, até hoje ainda adotam, 

indiferentemente, o pior”. Velhas casas familiares viraram alojamentos de aluguel e várias pessoas 

dormiam nos mesmos cômodos apertados. Casas pequenas viraram um padrão de moradia. 

“Mas aqueles que elogiam os melhoramentos urbanos ocorridos durante aquele período, ou a 

suposta elevação nos padrões de vida, lutam, com desvantagem, contra os fatos”. Somente três 

gerações depois é que ocorreu algum tipo de melhoria. 

Pg 502: A evolução das cidades foi de “cortiço, semicortiço e supercortiço”. – palavras de Patrick 

Geddes, que foi uma forte influência para o autor. 

 

6 – Casas de má fama 

Pg 504: Os melhoramentos relativos à época da invenção e da produção (encanamento de ferro, 

privada aperfeiçoada, iluminação e o fogão à gás e a distribuição de água de forma coletiva) 

chegaram à classe média e superior a partir de 1830. Mas não chegaram aos trabalhadores mais 

pobres. 

Pg 505: “A pobreza e o ambiente de pobreza produziram modificações orgânicas; raquitismo nas 

crianças, por causa da ausência de sol, deformações da estrutura óssea e dos órgãos, funcionamento 
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defeituoso das glândulas endócrinas, por causa de uma dieta mesquinha; doenças epidérmicas por 

falta da higiene elementar da água; varíola, febre tifóide, escarlatina, septicemia da garganta, por 

causa da sujeira e dos excrementos; tuberculose, estimulada por uma combinação de dieta pobre, 

falta de sol e congestionamento habitacional, para não falar das doenças ocupacionais, também 

parcialmente ambientais”. 

Pg 506: As taxas de mortalidade infantil nas cidades era maior do que nas zonas rurais.  

O que permitiu a sobrevivência da cidade industrial foi o fluxo de pessoas vindo do campo e não o 

nascimento de pessoas novas ou mesmo o fato de que as pessoas que permaneciam nas cidades 

conseguiam se manter vivas. 

“Tem havido muitas ufanias injustificadas pelos melhoramentos da saúde urbana no industrialismo, 

porque aqueles que acreditaram que o progresso ocorria automaticamente em todos os 

departamentos da vida durante o século XIX recusaram-se a enfrentar a dura realidade”. 

Pg 507: O que possibilitou a sobrevivência dos mais pobres foi o aumento dos suprimentos 

alimentares que proporcionou resistência à algumas enfermidades – algo que foi introduzido antes 

da Revolução Industrial. O sabão também foi importante. 

 

7 – Coketown vista de perto 

Pg 508: “A própria essência de tal integração dependia do firme controle das autoridades públicas, 

que muitas vezes não existiam, ou que, quando existiam, não exerciam poder algum”. 

Conurbação: aglomeração provocada pelo carvão – também uma palavra de Geddes. 

Pg 510: As pessoas perdem o paladar, pois comem alimentos enlatados com poucos nutrientes. 

Pg 511: Observando girinos, médicos perceberam que o sol era essencial para o crescimento deles. 

Deduziram que seres humanos também precisariam de sol, mas a resposta dos industriais foi a de 

que a iluminação à gás das fábricas seria substituto suficiente para a luz solar. 

Pg 512: Barulho pode produzir danos fisiológicos, mas “o ambiente paleotécnico parecia 

especialmente destinado a concentrar uma quantidade máxima de ruído”. 

Nunca ocorreu na história uma situação em que as pessoas viviam em ambientes tão degradados. 

 

8 – O contra-ataque 

Pg 513: “Talvez a maior contribuição dada pela cidade industrial tenha sido a reação que produziu 

contra os seus próprios maiores descaminhos; e, para começar, a arte do saneamento ou da higiene 

pública”. 

Pg 514: Mas o culto à limpeza já estava presente na Holanda do século XVII. 

Pg 515: “Embora a pressão do conhecimento cientifico operasse lentamente no sentido de melhorar 

as condições na cidade como um todo, teve um efeito mais rápido sobre as classes abastadas e 
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educadas, que não demoraram a apanhar a deixa e fugir da cidade, para um ambiente que não fosse 

tão inimigo da saúde”. 

Mas apesar dos postulados do laissez-faire, coube ao Estado e não à iniciativa privada essas 

melhorias urbanas. 

O século XIX tornou-se o século do socialismo municipal e “até mesmo o índice geral de 

mortalidade infantil tendeu a cair depois de 1870”. 

Pg 516: Aperfeiçoamentos sanitários, limpeza das ruas, introdução de água corrente e banhos nas 

moradias... 

 

9 – A cidade subterrânea 

Pg 518: “A cidade industrial arquetípica  deixou profundas feridas no ambiente, e alguns dos seus 

piores caracteres continuam existindo, apenas superficialmente melhorados por meios neotécnicos”. 

O automóvel polui o meio ambiente e as estradas de ferro foram substituídas pelas rodovias que 

levaram ao surgimento de garagens enormes para guardar carros. 

“Há, porém, um aspecto da cidade moderna em que a garra de Coketown pega com força ainda 

maior, e em que os aspectos finais são ainda mais perniciosos à vida. Refiro-me ao ajuntamento de 

serviços públicos subterrâneos necessários para produzir um resultado inteiramente gratuito: a 

cidade subterrânea, concebida como um ideal”. 

Condutos de água, energia, gás e esgoto foram benéficos para a superfície, mas tais utilidades estão 

sendo aumentadas por lojas e armazéns subterrâneos. 

Pg 519: “A cidade subterrânea é um novo tipo de ambiente: um prolongamento e uma normalização 

daquele que o mineiro era obrigado a aceitar”. 

Não se aprecia mais a beleza arquitetônica. 

Pg 520: Autor alerta para a radioatividade que permanecerá em todos os produtos por toda a vida. 

“Autoridades públicas diligentemente condicionaram seus cidadãos a marchar mansamente para 

porões e vias subterrâneas, em busca de proteção”. 

“A única alternativa do homem moderno é, mais uma vez, emergir para a luz e ter a coragem não de 

fugir para a Lua, mas de voltar ao seu próprio centro humano – e de dominar as belicosas 

compulsões e irracionalidades que divide com seus governantes e mentores. É preciso não só que 

desaprenda a arte da guerra, mas que adquira e domine, como nunca antes lhe ocorreu, as artes da 

vida”. – lembrar que o homem “foi para o espaço” em 1961 e “foi para a Lua” em 1969. 

 


