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ABSTRACT 
  
To interpret the shape of the urban landscape seems to be an easy task, but it is not as it involves 
both aprehending its physical form and the information deriving from sensations or perceptions of 
the urban image. 
This article to show some ways for carrying out this task. The aim is to make easier to the reader 
the understanding of the urban morphology, as well as identity and the shape the city acquires as 
from transformation in time and its social practices. 
The main focus is the understanding of the physical form of the city under the light of different 
approaches. 
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1. MANEIRAS DE INTERPRETAR A PAISAGEM URBANA 
 

O modo de interpretar a paisagem urbana é, sem dúvida, um assunto bastante discutido pelas 
ciências que estudam os processos de urbanização. Cada cidade vai formando o seu desenho a partir 
da configuração de sua morfologia, que surge como produto das dinâmicas sociais, repercutidas na 
produção do espaço urbano. 
 

Captar e entender esse processo não é missão fácil, pois envolve questões relativas, tanto a leituras 
dos aspectos físicos mensuráveis que compõem a forma urbana, quanto aspectos que envolvem 
percepção e cognição, através da utilização dos sentidos. Para facilitar a compreensão da cidade 
nessa ótica se fará um passeio por algumas abordagens que tratam do assunto.  
 
 
A paisagem, vista como uma estrutura morfológica, resulta do processo de transformação do 
ambiente no decorrer do tempo. Os atributos da paisagem assumem uma configuração diversa, já 
que os processos de transformação (naturais ou sociais) são constantes (MACEDO, 2000). As 
características físicas da paisagem urbana são, num primeiro momento, a materialização da 
forma da cidade.  
 
Na visão de ROSSI (1995, p.25) “a cidade, como coisa humana por excelência, é constituída por 
sua arquitetura e todas aquelas obras que constituem seu modo real de transformação da 
natureza”, reforçando a tese de que a cidade é como um artefato que cresce no tempo.   Mas, além 



de produto físico, o espaço urbano, também é a representação da organização social, política e 
econômica do homem, que caracteriza um processo histórico. 
 

Nessa concepção que considera a cidade como obra de arquitetura construída pelo homem, ZEVI, 
(1996 , p.217)   considera que o espaço  “não é só cavidade vazia, ‘negação de solidez’: é vivio e 
positivo. Não é apenas um fato visual, é em todos os sentidos, e, sobretudo num sentido humano e 
integrado, uma realidade vivida”, portanto pode ser percebido e compreendido.  
 

Sob essa ótica arquitetura é entendida, não como lugar da condição humana, mas, como uma parte 
dessa condição que se expressa na cidade através de seus monumentos, de seus bairros, de suas 
residências, em todos os “fatos urbanos que emergem do espaço habitado” (ROSSI, 1995, p.23).   
 

A arquitetura da cidade passa a caracterizar a própria cidade, sua morfologia; assim, os fatos 
urbanos passam a ser produtos também dos fatos arquitetônicos, dos projetos materializados, 
demonstrando o tempo e o espaço de uma sociedade, seus  hábitos e costumes, seus modos de 
habitação, locomoção, trabalho e lazer. 
 

 É nesse caminho que se pretende seguir, onde se considera “arquitetônico qualquer espaço 
intencionalmente produzido”... e a natureza, simultaneamente física e social desse espaço 
arquitetônico e urbanístico o caracteriza como um lugar, ou de acordo com KOHLSDORF (1996, 
p.19-20) como  uma porção territorial onde se desenvolvem práticas sociais com possibilidades 
muito diversificadas, que se manifestam de forma diferente em cada local e em cada momento da 
história.  
 

Além de analisar a estrutura da cidade pela compreensão de suas partes, KOHLSDORF  (1996, 
p.23) conclui que  “observar a cidade  como arquitetura requer, portanto, que se a veja como uma 
modalidade do espaço transformado por ações humanas, especificado por suas características de 
extensão física, mas também de contexto histórico e traços analíticos”.  
 

Ressalta-se a importância da compreensão da evolução histórica de um lugar para se obter 
informações dos vários momentos vividos por aquele lugar e para se reconhecer as transformações 
paisagísticas ocorridas no intervalo de tempo analisado.  Com o passar do tempo o espaço vai sendo 
dotado de significados por quem o utiliza e passa a compor a memória e a identidade urbana. 
ROSSI (1995, p.57) confirma essa tese quando explica que “a forma da cidade é sempre a forma de 
um tempo da cidade e existem muitos tempos na forma da cidade”, colocando assim, o contexto 
histórico e as transformações ocorridas com o passar do tempo no estudo da forma urbana e sua 
conseqüente paisagem. 
 

O espaço, enquanto elemento construído ou delimitado, é também perceptível, consciente ou 
inconscientemente. Segundo TUAN (1983, p.76) as crianças desenvolvem com lentidão a 
habilidade espacial e só depois vem o conhecimento. No adulto o processo opera mais rapidamente. 
“Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”, aumentando o grau de intimidade 
entre usuário e espaço.  
 

Na opinião de FERRARA (1993, p.152-3) espaço também pode ser tratado como uma “totalidade 
global” e “homogênea”, mas para ser apreendido e entendido é necessária uma fragmentação com o 
objetivo de  descobrir  os “lugares nos quais a informação se concretiza”. Para ela, a manifestação 



mais concreta do lugar urbano é constituída por usos e hábitos, na mesma medida em que lugar  é a 
manifestação  concreta do espaço.  
 

Para entender a totalidade do espaço desejado é importante conhecer como as partes se identificam 
e se articulam de maneira a permitir o aparecimento de hábitos e costumes que dão imagem 
característica ao lugar.  
 

A partir dessa caracterização do lugar pode-se chegar à identidade do mesmo, conhecendo cada 
uma de suas partes até se chegar ao entendimento de sua estrutura como um todo integrado. A 
interpretação do lugar requer uma leitura de informações que analisadas vão delinear sua fisionomia 
e sua personalidade. 
 

 Espaço urbano e sociedade podem ser vistos como duas faces de uma mesma moeda;  o espaço é 
um aspecto estrutural da cidade, portanto, do ponto de vista social,  se posiciona de acordo com 
marcos temporais, geográficos e culturais. 
 

KOHLSDORF (1996, p.21) considera que os marcos temporais demonstram o processo evolutivo 
das intervenções urbanas, os geográficos consideram as transformações do sítio e os culturais estão 
associados à identidade urbana. Esse tripé é definido pela trajetória histórica do lugar, pelo 
conhecimento físico-territorial analítico e pelas características da sociedade que imprime sua marca. 
Na visão de LYNCH, (1985, p.43) deve-se considerar qualquer lugar como um todo social, 
biológico e físico, para compreendê-lo em sua totalidade e para ver as coisas em seu conjunto é 
necessário definir e compreender as suas partes.  
 

Segundo KRIER (1991, p. 22) todas as tipologias dos espaços urbanos derivam de três grupos de 
formas geométricas: o quadrado, o círculo e o triângulo. Assim sendo, a paisagem urbana pode ser 
interpretada a partir dessas formas multicombinadas e, ainda, considerando a organicidade da 
paisagem natural.  
 

DEL RIO (1990, p.118) aponta um caminho aberto para identificar temáticas que ajudem a 
compreender o desenho urbano e a forma da cidade. Aspectos como visualidades,identidades locais, 
relações morfológicas e outros podem contribuir para uma maior compreensão da paisagem urbana 
e os fenômenos que lhe dão origem. 
 
Existem várias formas de apreensão e análise dos espaços urbanos com diferentes abordagens e 
metodologias, porém, todas elas buscam entender o todo a partir do estudo das partes. Algumas 
dessas abordagens serão apresentadas a seguir como tentativa de sintetizar os caminhos da 
compreensão da forma da cidade e sua repercussão na paisagem. 
 
 
1.1. KEVIN LYNCH – A IMAGEM DA CIDADE 
 

A configuração do espaço urbano se dá a partir de atividades, formas, significados e práticas sociais 
que lhe dão singularidade e são perceptíveis. LYNCH,(1982, p.18) associa a percepção desses 
elementos a partir da imagem que a cidade produz, fundamentada pela análise de três componentes: 
identidade, estrutura e significado. 
  



Primeiro se identifica um objeto, o que implica na sua distinção das outras coisas. A identidade é 
vista por ele, não no sentido de igualdade com outra coisa qualquer, mas significando 
“individualidade ou particularidade”.  Em seguida é necessário que a imagem inclua a relação 
estrutural ou espacial do objeto com o observador e com os outros objetos. Em último lugar, este 
objeto deve ter para o observador um significado, tanto  prático como emocional.  
 
Ainda de acordo com a abordagem de LYNCH, (1982, p.57-58). Elementos físicos e perceptíveis 
como as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos e os pontos marcantes são os principais 
definidores da imagem e da paisagem da cidade, além de alguns outros fatores influenciadores 
dessa imagem como “o significado social de uma área, a sua função, a sua história ou até o seu 
nome”.  
 
O método se baseia na premissa de que os habitantes de uma cidade formulam um “mapa 
cognitivo” com a imagem que observam e captam dela.  Esse mapa resulta tanto das interpretações 
pessoais do indivíduo quanto das características físicas e de traçado da cidade. Lynch estudou as 
cidades de Boston, Los Angeles e Jersey City aplicando questionários aos habitantes e estabeleceu 
alguns elementos que orientassem a elaboração do mapa cognitivo. 
 

 As vias são entendidas como canais de locomoção, podendo ser ruas, calçadas, canais ou estradas-
de-ferro, por onde o observador se move. Os limites caracterizam-se como “referências 
secundárias”, são elementos lineares, mas não as vias. Podem ser a área de fronteira entre dois 
bairros,  interrupções de linha contínuas,  costas marítimas ou fluviais, etc., que mantêm uma região 
isolada da outra. Não são usados ou considerados pelo observador. Os bairros são regiões urbanas 
em que o observador reconhece como tendo um caráter comum de identificação.        
                                                                                     

 Os cruzamentos, ou pontos nodais, são pontos considerados locais estratégicos  de uma cidade, 
podem ser essencialmente junções, ou terminais de transportes, convergência ou cruzamento de 
vias, etc. Os marcos ou pontos marcantes são referências para o observador. Sua característica 
principal é a originalidade. Podem ser grandes torres isoladas ou cúpulas que se destacam no 
contexto urbano.  
 

Segundo MCFARLING (1978, p. 104) “os marcos são, tipicamente objetos físicos e não áreas”, o 
que oferece certa facilidade de detecção, pois são pontos destacados na paisagem urbana e podem 
ser vistos de diversas partes da cidade.  
 

A abordagem de Lynch ressalta a imagem como elemento que faz parte da concepção urbanística. 
Seu trabalho é muito respeitado e bastante utilizado nas tentativas de compreender o espaço urbano. 
Seu método enfatiza a percepção da forma da cidade, utilizando principalmente a visão e a 
apreensão das formas urbanas concretizadas e expressas em mapas cognitivos. 
 
 
1.2. ENTORNOS VITAIS 
 
Numa tentativa de tornar o desenho da cidade mais humano um grupo de professores da “Oxford 
Polytechnic” apresentou um conjunto de aspectos que podem servir de instrumentos para viabilizar 
a criação de uma paisagem mais adequada às reais necessidades do morados da cidade. 
 
Tais aspectos estão representados em um diagrama de sete pontas com uma integração promovida 
pelo elemento central que é a vitalidade. Qualidades como permeabilidade, variedade, legibilidade, 



versatilidade, personalização, riqueza visual e imagem apropriada são atributos considerados 
imprescindíveis na concepção do espaço urbano para torná-lo mais humano e compreensível. 
 
 

 

 
 

Figura 1- Diagrama de Vitalidade do espaço urbano.(BENTLEY, et alii, 1999) 
Adaptação:GABARDO, 2004 

 
A permeabilidade é atingida quando os espaços são acessíveis ao usuário. Envolve um tecido 
urbano de fácil circulação definido pelo conjunto de quadras e pela rede viária.  
 
A variedade de acontecimentos também pode tornar uma paisagem mais rica. Quanto mais 
diferenciados foram os usos propostos para um único espaço, maior será a sua habilidade de atrair 
usuários. 
 
A legibilidade é a facilidade de entender a estrutura que um lugar tem. Quando sua função é 
percebida só pela representação da sua tipologia morfológica ou da maneira como  é utilizado pelas 
pessoas. 
 
A versatilidade é outro atributo que pode tornar o espaço urbano mais atrativo.  Se o mesmo 
espaço puder se transformar de acordo com exigências de diferentes públicos em diferentes 
horários, mais utilizado e vital ele se tornará.   
 
A imagem visual apropriada é aquela considerada já na concepção projetual do espaço, ou seja, que 
leva em conta a interpretação dos lugares pelas pessoas, ou o significado dos lugares pelos 
diferentes usuários. Quanto mais profunda for essa interpretação maior será a chance de criar 
espaços aceitos pela população. 
 
A riqueza perceptiva trata da qualidade dos materiais utilizados na construção dos espaços, das 
técnicas construtivas mais apropriadas e detalhes projetuais que conquistem o usuário. 
 



Por último, a personalização á a capacidade de imprimir no lugar uma marca facilmente 
interpretada por quem vivencia o espaço. Trata-se de criar uma identidade atrelada a valores 
manifestados pela comunidade local e para usuários esporádicos. 
 
Os sete atributos propostos por (BENTLEY, et alii, 1999) seriam suficientes para transformar 
espaços insignificantes das cidades em espaços harmoniosos que permitam ao usuário perceber e 
usufruir de espaços criados para ele.  
 
 
 
1.3. GORDON CULLEN – A PAISAGEM URBANA 
 

Na concepção de CULLEN (1990, p.9-10) o conceito de cidade vai além do que o somatório de 
seus habitantes. Para ele “cidade é algo mais do que o bem-estar e facilidades que leva a maioria 
das pessoas a preferirem – independentemente de outras razões – viver em comunidade a viverem 
isoladas”.  Assim, seu objetivo é compreender os elementos que concorrem para a criação do 
ambiente urbano,  “desde os  edifícios aos anúncios e ao tráfego, passando pelas árvores, pela 
água, por toda a natureza, enfim, entretecendo  esses elementos de maneira a despertarem emoção 
e interesse”.  
 

Cullen  acredita que  a paisagem urbana pode ser apreendida e “suscita reações emocionais”, fato 
esse que  se processa por meio de três aspectos:  Ótico, Local e de Conteúdo. O aspecto Ótico é 
explicado utilizando como exemplo a situação de um transeunte que, ao atravessar a  cidade, pode  
apreender a paisagem urbana  numa sucessão de surpresas ou revelações súbitas a que chama de 
visão serial, ou seja, os elementos da cidade podem  exercer sobre as pessoas um impacto  de ordem 
emocional despertado pelo sentido da visão.  Seria algo como ver a paisagem com emoção. 
 

O aspecto Local considera as “nossas reações perante a nossa posição no espaço”, despertando o 
sentido de localização. Trata-se de um tipo de percepção ligada à experiências relativas às 
sensações provocadas pelos espaços abertos e fechados, que denotam a  sensação de identificação 
ou sintonia com o meio ambiente.  
 

CULLEN, (1990:12) conclui  que a existência de um “Aqui  se pressupõe automaticamente  a de 
um Além, pois não se pode conceber a existência de um sem o outro. Alguns dos mais belos efeitos 
urbanísticos residem, justamente na forma como é estabelecida a inter relação de ambos”. O 
aspecto da localização pode ser considerado como  apropriação do lugar  dotado de identidade e de 
valores  pelas pessoas.  



 

 
Figura 2 – Esquema de Visão Serial 

Fonte: CULLEN 1971) 
 
 

O terceiro aspecto levantado pelo autor é o Conteúdo que se relaciona com a própria constituição 
da cidade, em termos de cor, textura, escala, estilo, sua natureza, sua personalidade e tudo o que a 
individualiza. 
  

 Segundo CULLEN (1990:13) se houver uma conjugação desses elementos de maneira a 
beneficiar a comunidade “o meio ambiente não será um produto do conformismo, mas sim 
da interação entre o Aqui e o Além”. O trabalho de Cullen contribuiu sobremaneira para 
exercícios de percepção ambiental, hoje bastante considerados nas leituras dos espaços 
urbanos e na compreensão da paisagem vista sob diversas óticas levantadas pelo autor. 
 
 
1.4. JOSÉ GARCIA LAMAS – LEITURA DA FORMA URBANA 
 

Outra abordagem relacionada a interpretação da paisagem urbana é a apresentada por LAMAS 
(1992, p.44) que considera a forma como objeto final de toda a concepção,  em conexão com o 



desenho, “quer dizer, com as linhas, espaços, volumes, geometrias, planos e cores, que constitui a 
‘arquitetura da cidade’ ”.   Com esse enfoque  apresenta quatro aspectos que utiliza para analisar a 
forma da cidade: quantitativo, de organização funcional, qualitativo e figurativo.  
 

Os aspectos quantitativos são todos aqueles relacionados à realidade urbana, que podem ser 
quantificáveis e que se referem a uma organização quantitativa: densidades, superfícies, fluxos, 
coeficientes volumétricos, dimensões, perfis, etc. Todos esses elementos são utilizados para regular 
a forma física da cidade. 
 

Quanto à organização funcional, se relaciona com as atividades humanas (habitação, educação,  
saúde,  comércio,  trabalho, etc.) e  com o uso do solo (residencial, institucional, comercial, 
industrial, etc.), proposto e o que se concretiza de fato. 
 

Os padrões de “conforto” e “comodidade” que um espaço oferece estão relacionados ao aspecto 
qualitativo, que pode ser quantificável através de parâmetros como decibéis (medida de intensidade 
do som) e do lux (medida de conforto da iluminação). No meio urbano esse aspecto pode verificar o 
estado das pavimentações, as adaptações ao clima (insolação, abrigo dos ventos e das chuvas), 
acessibilidade, etc. 
 

Os aspectos figurativos relacionam-se essencialmente com a comunicação estética;  são os 
aspectos da forma  comunicáveis   através dos sentidos. “O homem urbano está sujeito a sons, 
cheiros, calor, luz, estímulos visuais, climáticos e outros, que atuam sobre os seus sistemas 
perceptivos...”. “Toda a ação que humaniza a paisagem pode conter objetivos e valores estéticos 
que se comunicam através dos sentidos ou da percepção”. (LAMAS, 1992, p.58) 
 

A tese de Lamas vai além do modelo de percepção de Lynch, pois considera questões como níveis 
de ruído e utiliza todos os sentidos humanos na captação da forma da cidade, porém, Lynch se 
aprofunda mais no aspecto metodológico utilizado para a realização do processo  de percepção, 
utilizando mapas mentais e questionários em suas leituras. 
 
 
1.5. TRIEB E SCHIMIDT – CATEGORIAS DA APREENSÃO SEGUNDO KOHLSDORF 
 

Uma outra maneira de realizar essa análise é utilizando abordagem de KOHLSDORF (1996, p. 50-
52).  Segundo ela, o espaço urbano pode ser apreendido em suas manifestações externas, “em 
etapas de sucessão cognitiva, onde se desenvolve um movimento de  objetivação de informações”. 
A apreensão desses espaços se traduz na tomada, análise e compreensão dos mesmos.  
 
Nessa mesma linha de pesquisa, FERRARA (1991, p.53) acrescenta que “para apreender as 
informações do espaço, é necessário fragmentá-lo, transformando-o em lugar informado... De um 
espaço de informação evoluímos para um lugar informado”, enfatizando que quanto mais 
informação se tiver do objeto estudado, melhor ele será decodificado. 
De acordo com o trabalho de Kohlsdorf, Trieb e Schmidt desenvolveram seis categorias 
morfológicas estruturais que ao se articularem realizam a síntese dos traços de identidade  de certo 
lugar, a saber: 
 



A. Categoria Sítio Físico - situa-se no contexto da paisagem natural, participando ou se ausentando 
da configuração dos lugares.  Está relacionada com os elementos do meio físico, natural ou 
construído pelo homem. Pode ser estudada pelas formas do relevo do solo, de um conjunto de 
árvores e arbustos, pelo sistema hídrico, por peculiaridades climáticas, etc. 
 

B. Categoria Planta baixa - se dá pelo corte analítico no espaço estudado, projetado 
ortogonalmente no plano horizontal.  A configuração de planta baixa deixa-se ler por meio de 
alguns elementos de análise: tipos de malhas, tipos de parcelamento e relações entre cheios e 
vazios. 
 

C. Categoria Conjunto de Planos Verticais - trata-se do estudo da composição das projeções 
ortogonais no plano vertical, ou seja pela análise de cortes e fachadas,  e efeitos conhecidos como  
silhuetas, perfis  ou  skylines das cidades. As silhuetas das cidades  expressam claramente  os tipos 
de relações  morfológicas entre diferentes lugares e suas características. Ex. cidade x meio natural, 
centro urbano x bairros, etc.  A análise de silhuetas precede um estudo de pontos de observação  
relevantes, como mirantes. Através dela pode-se traçar linhas de coroamento (contorno da 
paisagem), de pontuações (contrastes de altura) e de força (polarizações). 
 

D. Categoria de edificações – caracteriza-se pela observação dos atributos morfológicos dos 
edifícios, os quais são importantes caracterizadores de assentamentos urbanos  e pelos  traços 
fisionômicos dos lugares. Trata-se de uma das mais complexas categorias, pois além de estudos 
volumétricos, considera as relações inter-volumétricas, as relações da edificação com o lote e com o 
espaço público, a configuração de fachadas, as dimensões,  o zoneamento, as aberturas, os 
materiais, cores, texturas; a composição, as coberturas, a forma, etc. 
 

E. Categoria Elementos Complementares – expressa-se pelos demais elementos 
configuradores da cidade, considerando tanto as pequenas edificações (quiosques, guaritas, 
abrigos, etc.), como o “mobiliário urbano” ( quiosques, bancos, luminárias, placas de 
sinalização, letreiros, etc.) 
 

F. Categoria Estrutura Interna do Espaço – constitui-se como a síntese das categorias 
anteriores. A estrutura interna do espaço das situações estudadas, sintetiza as demais 
categorias ( espaço físico, planta baixa, etc.), construindo, assim, atributos segundo uma 
unidade. Nesta categoria são realizados estudos das relações do todo com as partes, da 
inserção no entorno imediato, das conexões entre as partes e da constituição plástica das 
unidades morfológicas. 



  

Figura 3 -Método de Trieb e Schmidt. 
Fonte: KOHLSDORF,1996. 

 
 

A cidade,é um espaço de representações, que, de acordo com FERRARA (1991, p.155), se 
manifestam através de signos. Estes devem ser estudados para que se descubra sua importância para 
a população do lugar. Conhecer as características morfológicas de um espaço é fundamental para 
entender seu significado de lugar, ou seja, a identificação de “usos e hábitos que dão ao lugar sua 
imagem característica”. 
 

O método de Trieb e Schmidt permite, através do estudo das categorias, se obter um conhecimento 
aprofundado de toda a estrutura urbana, desde os traçados até as relações do solo com as edificações 
que o ocupam, assim como a partir de elementos objetivos como os perfis  desenhados  pela cidade. 
Trata-se de uma experiência importante para a compreensão morfológica do meio urbano. 
 
  
2. ELEMENTOS QUE DÃO FORMA À PAISAGEM URBANA 
 

Para identificar os elementos morfológicos da paisagem urbana é necessário conhecer as partes e o 
modo como elas se estruturam nas diferentes escalas.   Entende-se por morfologia a 
“ciência que estuda as formas interligando-as com os fenômenos que lhe deram origem”, ou o 
“estudo da configuração e da estrutura exterior de um objeto”, ou ainda,  essencialmente, a 
morfologia urbana  refere-se aos “aspectos exteriores do meio urbano e às suas relações 
recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estruturA” (LAMAS, 1992, p.37). 
 



 A dimensão é um aspecto importante a ser considerado quando se pretende identificar os 
elementos urbanos no âmbito da morfologia urbana.  Não existem limites de grandezas e 
complexidades na forma urbana, segundo LAMAS (1992, p.73) “o homem vive numa continuidade 
ambiental, e as formas urbanas ou territoriais são constituídas pela composição de diferentes 
unidades espaciais e elementos morfológicos”. Existem três escalas ou dimensões da forma urbana: 
Setorial, Urbana e Territorial. 
 

A dimensão Setorial ou escala da rua é considerada a menor unidade ou porção de espaço urbano 
com forma própria e pode ser exemplificada por uma rua ou uma praça. De apenas um ponto é 
possível observar o conjunto dessa unidade espacial e seus diversos elementos como as fachadas e 
seus detalhes construtivos, o mobiliário urbano, as cores, as texturas, os letreiros, as árvores, os 
monumentos isolados, ou seja, toda a infinidades de elementos que organizados entre si, definem a 
forma urbana. 
 
A dimensão Urbana, ou escala do bairro, pressupõe a estrutura de ruas, praças, das partes 
homogêneas identificáveis da cidade, correspondendo aos bairros da cidade. Nessa escala é 
necessário fazer vários percursos para identificar os elementos morfológicos. 
 

Na dimensão Territorial a morfologia estrutura-se através da articulação de diversas formas à 
dimensão urbana. Define-se pela distribuição dos elementos primários ou estruturadores da cidade, 
como o macro sistema de arruamentos e os bairros, as zonas habitacionais, centrais e industriais, 
que se articulam entre si e com os suporte geográfico. A estrutura global das cidades pode ser 
reconhecida como por tipos lineares, radioconcêntricos, como também em malhas ortogonais ou 
radiais, etc. 
 

Essa classificação em escala da rua, do bairro e da cidade também foi apresentada por Tricart, 
representante da geografia humana e posteriormente por Rossi ao tratar do tema “A Arquitetura da 
Cidade”.  
 
Para identificar os principais elementos que contribuem para definir a paisagem urbana é preciso 
conhecer o modo como se estruturam nas diferentes escalas e nos diferentes momentos  de sua 
apreensão. Interpretar as composições urbanas pouco defere dos métodos de interpretação da forma 
na arquitetura. No período do Renascimento ao Barroco, por exemplo, as colunas, frontões e 
cornijas eram elementos bastante comuns nas edificações. A arquitetura moderna destaca o 
concreto, os pilares e vigas e grandes superfícies de vidro. Existem, ainda os elementos constantes, 
utilizados em qualquer época como as paredes, mesmo com diferenças de espessuras; as janelas, 
portas, escadas e telhados entre outros.  
 

Do mesmo modo, alguns elementos tendem a ser mais freqüentes e mais importantes nas leituras 
para compreensão da paisagem urbana, como: o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, o 
traçado e a rua, a praça, o monumento, a vegetação e o mobiliário urbano. (LAMAS, 1992, p.79) 
Iniciando a identificação desses elementos pelo solo sabe-se que suas características  topográficas 
constituem a base da implantação do sítio que dará  configuração ao desenho da cidade. Além da 
topografia  e modelagem do terreno, os revestimentos e pavimentos também dão identidade ao solo.  
A área de  solo utilizada para os deslocamentos atualmente é predominada pelo tráfego rodoviário e 
reserva menor área para o  deslocamento de pedestres. 
 
Os edifícios são chamados de “elementos mínimos” na classificação da morfologia urbana. É 
através dos edifícios que se constitui o espaço urbano e se organizam os diferentes espaços 



identificáveis e com “forma própria” como a rua, a avenida, a praça e outros espaços  mais 
complexos. A tipologia das edificações marca os mecanismos de uso e ocupação do solo e as 
características de uma determinada época. 
 

AYMONINO, (1975, p.38) em análise realizada na cidade de Pádova, em 1970, procurou 
estabelecer  relações entre as características morfológicas  da cidade e as tipologias específicas de 
alguns edifícios, ou seja, concluiu que  “podem ser estabelecidas  relações precisas e, portanto, 
identificáveis entre a forma urbana e a escala das edificações (em particular dos monumentos) 
enquanto fenômenos mutuamente determinados”.  
 

 O lote é um princípio essencial da relação dos edifícios com o terreno e seu entorno. O edifício não 
pode ser desligado do lote, ou superfície do solo que ocupa. A forma do lote é condicionante da 
forma do edifício e, consequentemente da forma da cidade, com a separação do domínio público e 
do domínio privado.  
 

Além do aspecto fundiário ROSSI (1995, p. 36) levanta a questão de que “a forma dos lotes de uma 
cidade, sua formação, sua evolução, representa a longa história da propriedade urbana e a 
história das classes profundamente ligadas à cidade”. Mais uma vez se pode observar que a 
localização das pessoas na cidade está atrelada ao custo do lote, confirmando a tese de Tricart de 
que o contraste existente na distribuição espacial dos lotes  confirmam a existência das lutas de 
classes.    
 

O quarteirão tem sua forma associada à ao traçado da cidade e à divisão fundiária. O sistema de 
quarteirões é muito antigo; é o espaço delimitado pelo cruzamento de três ou mais vias  e 
subdivisível  em parcelas de cadastro (lotes) para a construção de edificações. 
Além disso, o quarteirão agrega e organiza  também os outros elementos da estrutura urbana: o lote 
e o edifício, o traçado e a rua e as relações que estabelece com os espaços públicos, semi- públicos e 
privados. 
 

A importância da fachada decorre da posição hierarquizada que um lote ocupa no quarteirão. A 
relação do edifício com espaço urbano ocorre por intermédio da fachada. São as fachadas que vão 
expressar as características distributivas (programas, funções e organização), o tipo edificado  as 
características e linguagem arquitetônica  ( o estilo, a expressão estética, a época) , ou seja, um 
conjunto de elementos que vão moldar a imagem da cidade.   
  

O traçado é um dos elementos mais claramente identificáveis tanto na leitura da forma já existente  
de uma cidade como na hora de projetá-la. É a partir do traçado das ruas, sobre um suporte 
geográfico preexistente, que os quarteirões e edifícios são implantados e que as diversas partes da 
cidade são ligadas. O traçado viário existe como elemento morfológico nos diversos níveis ou 
escalas da forma urbana.  
 

A praça pressupõe a vontade e o desenho de uma forma urbana e de um programa  adequado a sua 
utilização. Pode significar lugar de circulação, lugar intencional de encontro, de permanência, dos 
acontecimentos, das práticas sociais, das manifestações da vida urbana e comunitária. Sua 
geometria pode variar segundo  os espaços disponíveis para sua implantação, podendo ser quadrada, 
triangular, ou ainda, apresentando formas de círculo, semicírculo, elipse e irregular. 
 



Outro elemento morfológico importante é o monumento, considerado como um fato urbano 
singular pela sua localização, configuração e significado na cidade. Muitas vezes são tratados como 
obras do patrimônio histórico. 
 

 Os monumentos são “obras de arte excelentes e caracterizam-se sobretudo por esse aspecto. 
Constituem um valor que é mais forte que o ambiente e mais forte que a memória”.  Essa definição 
ajuda a compreender o que POÈTE (citado por ROSSI, 1995, p.24) classifica como princípio das 
permanências, que trata o monumento com um dos fatos urbanos que melhor persiste no tecido 
urbano independente das transformações que ocorrem na cidade.  
 

Lamas (1992, p.104) vai além e acredita que “a presença do monumento é  determinante na imagem 
da cidade”  e que sua presença caracteriza a área ou bairro onde está inserido,  sendo um elemento 
morfológico  estruturante .  
 

A vegetação, compreendida do canteiro à árvore, do jardim  ao parque urbano, também constitui 
um elemento identificável na estrutura urbana, que ajuda a formar a imagem da cidade e serve para 
organizar, definir e conter espaços. 
 

O mobiliário urbano agrega elementos móveis que mobíliam e equipam a cidade. São os bancos, 
as lixeiras, os chafarizes, as caixas de correio, o telefone público, as placas de sinalização, etc. Esses 
elementos também contribuem para dar forma e caracterizar a imagem da cidade.Todos os 
elementos vistos estão inseridos numa das escalas do espaço urbano já descritas.  
 

A escala do bairro, ou dimensão urbana, identifica traçados, praças, quarteirões, monumentos e 
áreas verdes para o entendimento das várias partes urbanas, necessitando de vários deslocamentos 
para a identificação.  
 

A dimensão territorial ou escala da cidade identifica os elementos morfológicos dos bairros, das 
grandes estruturas viárias e grandes espaços verdes relacionados com o suporte geográfico e com as 
estruturas físicas da paisagem. 
 
 
 3. CONCLUSÃO 
 

A morfologia urbana pode ser captada e analisada de muitas maneiras, porém todos os métodos e 
abordagens levam a um senso comum: o da leitura e compreensão dos elementos que compõem as 
partes da cidade para a estruturação do todo. Dentro dessa perspectiva as teorias apresentadas 
passam a atuar como caminhos que se complementam e que possibilitam análises urbanas dentro de 
um processo organizado e testado em realidades diversas. 
 
Todos os autores analisam a configuração física da cidade e também consideram os aspectos 
cognitivos na percepção da paisagem. O ponto culminante é a busca pela identidade e a definição de 
uma imagem para a cidade levando em conta a história, as transformações ocorridas com o tempo e 
a memória que a cidade guarda. 
 

Os aspectos analíticos presentes em todas as abordagens apresentadas consideram atributos 
relativos à estrutura física, social e cultural da cidade para a compreensão de sua totalidade partindo 



do entendimento das partes. Cada cidade com sua diferente paisagem, também apresenta, uma 
diferente “personalidade”, ou, urbanidade, que pode ser interpretada de diversas maneiras, 
utilizando metodologias diferenciadas. 
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