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Resumo: 
Não é de hoje que a cidade de Campina Grande desponta como um espaço estratégico no 

Estado da Paraíba. O seu desenvolvimento urbano tem, contudo, interferido nas práticas 

socioterritoriais de seus moradores na medida em que a cidade passa a viver em meio a um 

dilema: continuar o seu processo de reestruturação urbana, expresso no investimento em 

infraestrutura e equipamentos urbanos, sem comprometer as condições ideais para a qualidade 

de vida e equidade social dos moradores, especialmente a população jovem que se caracteriza 

como a principal vítima das práticas socioterritoriais agressivas, tais como violência física, 

psicológica, moral, entre outras. Conforme resultados da pesquisa PIBIC que coordenamos no 

período 2010-2011 que se propôs a mapear as áreas de violência urbana em Campina Grande, 

observou-se que os locais mais suscetíveis a práticas de agressão contra o indivíduo e contra o 

patrimônio são os espaços públicos. Caracterizados como ponto de encontro, tais ambientes 

estão sendo transformados pelo aumento da violência uma vez que proporcionam as condições 

adequadas para materialização desta em suas diferentes expressões. É nesse contexto que se 

enquadra a presente proposta de investigação: analisar os efeitos da violência urbana na 

redução do uso dos espaços públicos em Campina Grande. Para isto, selecionamos cinco 

espaços tidos como estratégicos para a ambiência urbana tendo em vista o significado dos 

mesmos para o processo de formação socioespacial da cidade: parque do povo, terminal 

integrado; praça da bandeira; parque da criança e feira da prata. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa o estudante será orientado ao uso do método qualiquantitavo uma vez que existe uma 

demanda por informações subjetivas e objetivas quanto ao uso desses espaços. Espera-se, ao 

término da pesquisa, fornecer uma contribuição geográfica relacionada ao mapeamento dos 

principais tipos de violência e de suas expressões nos espaços públicos. 
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