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AA  CCiiddaaddee  
Como se forma uma cidade 

 

 

Aluno: _______________________________________________________Data:____/____/____ 

 

  

Acredita-se que as cidades surgiram ao longo da civilização humana sempre em função do 

ajuntamento de pessoas em torno de fontes de água, a margem de estradas (caminhos) ou de rios, 

em cima de montanhas, no interior de vales férteis ou no litoral de frente para o mar.  

Geralmente são as condições naturais as principais causas do surgimento de novos povoamentos e 

estabelecimento de cidades, porém, em alguns casos um evento humano poderá dar início a uma 

cidade, como por exemplo, a descoberta de minérios (escavação de uma mina), a construção de uma 

barragem, uma grande feira, ou até a construção de uma fábrica. 

Engenho Central de Pindaré-
Mirim, indústria do início do século 
passado que deu origem a cidade 
com o mesmo nome, Pindaré-
Mirim – no Maranhão.  

 

 

 

Foto de Fernando Cunha, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades começam sempre como um pequeno povoamento que prossegue aumentando e atraindo 

mais e mais pessoas ao local, que começam a trocar seus serviços e produtos, um ajudando ao outro 

e estabelecendo ali um núcleo social. 
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Momentos importantes na formação de uma cidade: 

 

Geralmente um núcleo comunitário se forma assim:  

 1º Momento - os encontros de pessoas em torno de um lugar ou evento, que fazem alianças 

para se ajudarem e desbravarem o lugar;  

É possível viver aqui?  

 

 2º Momento - a construção dos equipamentos básicos, estabelecimento da ordem e 

provisionamento.  

Vamos viver aqui! 

 

 3º Momento - caracterização e consolidação da cidade. Nesta fase dá-se a expansão, pois 

muitas outras pessoas começam ser atraídas ao lugar devido às condições favoráveis, seja 

econômica, naturais ou sociais.  

Aqui é bom de viver! 

 

Vamos colorir o desenho de uma pequena vila se formando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O futuro é uma pequena vila com 

simpáticas vielas chão de pedra, de 

amor e de argila; 

E esperanças ao olhar das janelas; 

 

O futuro é uma pequena vila que 

alguém arrumou para nós: Tão gostosa, 

serena e tranquila e um cantinho para 

estarmos a sós; 

 

O futuro é uma pequena vila com mesa 

posta e vazia.  

Aguardando que venha pedi-la quem 

com ela sonhou um dia; 

 

O futuro é uma pequena vila que 

descansa a nossa espreita, nossa 

mente por ela desfila; no futuro, 

indolente, se deita.  

 

O futuro é uma pequena vila a que 

iremos fazer jus, mas por ora o futuro 

cintila enquanto espera por nossa luz. 

 

Gilberto Almeida 
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Atividades 

1. O que é uma cidade? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. O que é uma vila?  ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Como começa uma cidade? Comente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Como começou a sua cidade?  (procure saber com os seus avós ou com algum morador antigo da 

cidade) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Algumas cidades começam com um poço d’agua, como esta citada na bíblia.  

 

“E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os 

servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do 

negócio do poço, que tinham cavado; e 

disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o 

Seba; por isso o nome daquela cidade é Berseba 

até o dia de hoje”.  Gênesis 26:32,33 

 

Berseba sig. Poço do juramento ou ‘sete poços’. 

 

Por que a cidade ganhou este nome? O que 

aconteceu de tão importante? Comente. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Você já ouviu falar de uma cidade que começou por causa de uma intervenção humana? (ponte, 

barragem, estrada de ferro, mina, aeroporto, porto, indústria, etc)  Comente sobre o nome da cidade 

e o motivo do seu começo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7. Defina as palavras ‘futuro’ e ‘vila’. Depois, com base no poema de Gilberto Almeida “O futuro é 

uma pequena vila” pense qual a relação do futuro com uma vila. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Imaginando uma cidade especial ... 

A Bíblia também fala de uma cidade futura. Ilustre esta cidade, que é chamada de ‘cidade de Deus’, 

conforme descrita no Salmo 46. 
 

Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.  Sl 46:4 


