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Resumo: 

A Cidade de Campina Grande vem se destacando ao longo das três últimas 

décadas como uma das áreas urbanas do Estado da Paraíba que mais obteve 

ações de reestruturação do seu espaço. Se por um lado isto materializa novas 

tendências para a promoção de seu desenvolvimento urbano, por outro tem 

influenciado no crescimento e difusão de práticas socioterritoriais que colocam 

em xeque a constituição da ambiência urbana, a exemplo do crescimento da 

violência. Tal temática, na medida em que interfere diretamente nas condições 

de habitabilidade (moradia e mobilidade urbana), torna-se uma questão 

eminentemente geográfica uma vez que, ao se reproduzir à sensação de medo 

(de viver e se apropriar da cidade), modifica significativamente a construção de 

uma identidade urbana expressa nas práticas cotidianas de seus moradores e 

visitantes. Foi com base neste quadro de referências que o Grupo de Pesquisas 

Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial, através da linha de pesquisa 

Produção do Espaço e Desenvolvimento Regional, estruturou a sua proposta de 

atuação  para os anos 2010-2011 tendo como objetivo elaborar um mapeamento 

das situações de violência urbana, em suas diferentes formas de materialização, 

e suas conseqüências ao ordenamento urbano de Campina Grande. Tendo como 

aporte o método qualitativo e suas técnicas de análise, a presente proposta de 

investigação busca, com base na análise de discurso, identificar os indicadores 

de violência urbana na cidade de Campina Grande e suas geograficidades no 

sentido de fornecer tanto para o gestor público como para os acadêmicos 

volvidos com a temática uma leitura geográfica sobre  a distribuição espacial 

das áreas de risco. 
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