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Morfologia Urbana: Toda cidade tem sua forma
                                                                                

Vocês já pararam para observar quais formas têm a sua cidade? Hoje 
vamos falar sobre morfologia urbana! Mas o que é morfologia urbana? É o 
estudo das formas e transformações da cidade. 

Morfologia é estudo da forma e Urbana está relacionado à zona urbana de 
um município.

O estudo da morfologia urbana nos ajuda a entender a história da cidade e 
as suas mudanças ao longo do tempo, e também, nos ajuda a perceber como 
pode ser a cidade em que queremos viver. 

Durante a história, de acordo com a necessidade de cada sociedade, 
vários planejadores de cidade, chamados, hoje, urbanistas, buscaram planejar 
cidades mais interessantes e agradáveis de se viver. 

No estudo da morfologia urbana podemos observar diversas 
características da nossa cidade: as formas, as funções e a disposição das 
construções da cidade.  

Existem cidades com formas horizontais, que são apenas com casas 
baixas;  semi - horizontais, onde podemos ver casas e prédios com poucos 
andares, e cidades com a morfologia vertical, com vários prédios altos. 

Figura 1. Exemplo de uma cidade com morfologia horizontal. Cidade de Goiás - GO. Foto: Adelano Lázaro 
Figura 2. Exemplo de uma cidade com morfologia semi-horizontal. Boa Vista - RO. Foto JPavani.
Figura 3. Exemplo de uma cidade com morfologia vertical. São Paulo - SP. Fonte: São Paulo Panorâmica Arquitetura - 
Foto gratuita no Pixabay
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Cada edifício na cidade possui sua função e uso. Temos os edifícios 
residenciais, comerciais, industriais, edifícios administrativos, onde funcionam 
a prefeitura ou câmara de vereadores. Edifícios históricos, que foram 
importantes no nascimento e crescimento da cidade. 

Vários edifícios têm suas funções alteradas. Onde antes era um hotel 
pode se transformar em uma biblioteca, museu, escola, etc; e dependendo da 
sua importância, pode se tornar um patrimônio histórico. 

Há também, os edifícios multifuncionais, que são prédios que possuem 
mais de uma função, como por exemplo, comércios no pavimento térreo e 
residenciais nos superiores. Você já viu algum desses?

Quando pensamos na cidade podemos observar qual disposição os 
edifícios, com suas funções, têm em cada bairro, e essa disposição 
chamamos de tecido urbano.

Os bairros podem ter os comércios e serviços dispersos entre as 
residências. Alguns comércios dispersos, mas com uma avenida principal que 
concentra a maioria deles, ou com os comércios e serviços concentrados em 
uma só região. Podemos ter parques centrais, ou vários parques menores 
entre as casas. As possibilidades são diversas e ao andar pela cidade 
podemos reparar como é cada bairro! 

Figura 4. Setor Sul, exemplo de parques entre casas. Goiânia - GO
Figura 5. Parque Flamboyant, exemplo de parque central. Goiânia - GO
Fonte: figuras elaboradas pela autora na plataforma digital “Mapbox”.
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1. Aprendemos que a morfologia urbana é um estudo importante para 
entendermos mais sobre a nossa cidade, agora, pesquise e escreva 
abaixo as definições de algumas palavras novas que aprendemos em aula:

Morfologia:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Urbano:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Urbanista:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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FOLHA DE ATIVIDADES

A partir da leitura do texto e das discussões em sala de aula, vamos pensar e 
responder sobre as seguintes questões: 

Figura 6. Estação Ferroviária de Goiânia - GO. Fonte: Déborah Gouthier/Iphan
Figura 7. Painel de azulejos de Cândido Portinari, na igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, Belo Horizonte - 
MG. Fonte:  Dedoc/VEJA.

Figura 6 Figura 7



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. No vídeo, foram representados dois edifícios históricos considerados 
patrimônio histórico de suas cidades. A Antiga Estação Ferroviária de Goiânia 
- GO (Figura 6) e a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte - MG 
(Figura 7). Faça uma pesquisa sobre os edifícios históricos da sua cidade. 
Escolha um, escreva sobre sua a história e sua função. Ela mudou ao longo 
do tempo? Em seguida, faça um desenho da forma do edifício escolhido 
abaixo ou em uma folha extra. 
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