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Na era dos mapas na palma da mão, as ferramentas de 
geoprocessamento tornam-se essenciais para o planejamento e análise 
do espaço urbano. 
Para além de simples ferramentas, quando o tratamento de dados é 
guiado por referências teórico-acadêmicas, o resultado é uma gama de 
informações que irão subsidiar as discussões sobre cidades justas e 
sustentáveis. 
 

Conteúdo 

1. Evolução histórica da estrutura física e funcional das cidades. 
A partir de dados censitários e imagens de satélite, é analisada a evolução da 
morfologia e infraestrutura urbana de João Pessoa. 

2. Abordagens teóricas sobre a estrutura interna das cidades. 
Dados socioeconômicos e de infraestrutura urbana ‘contam’ como se dá a 
construção e apropriação do espaço urbano pelos diferentes atores envolvidos 
no processo de produção da cidade, e serão analisados pela ótica de Harvey e 
Santos. 

3. Condicionantes físico-ambientais, técnicas, econômicas, sociais 
e culturais da forma urbana. 

Como a análise integrada dos diferentes aspectos dos modelos de 
representação do espaço geográfico pode mostrar a segregação socioespacial 
e cultural nas cidades brasileiras. 

4. A estrutura e o funcionamento da cidade contemporânea. 
Análise espacial e o mundo na palma da mão: as plataformas Google como 
ferramenta de planejamento. 

5. Elementos pós-modernos na estrutura urbana contemporânea. 
Grandes empreendimentos privados e elitizados e implicações na morfologia 
urbana – estudos de caso. 

6. Discussão sobre a construção coletiva do espaço urbano e 
princípios de sustentabilidade urbana. 

Apresentação dos estudos de caso: uma análise crítica a partir da visão de 
cidade sustentável. 
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