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 Caminhando pela noite de nossa cidade 

Acendendo a esperança e apagando a escuridão 

Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade 

Viver derramando a juventude pelos corações 

Tenha fé no nosso povo que ele resiste 

Tenha fé no nosso povo que ele insiste 

E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão 

 

Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova 

Viver semeando a liberdade em cada coração 

Tenha fé no nosso povo que ele acorda 

Tenha fé no nosso povo que ele assusta 

 

Caminhando e vivendo com a alma aberta 

Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal 

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade 

Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real 

Caminhemos pela noite com a esperança 

Caminhemos pela noite com a juventude 

(Música: Credo; Composição: Fernando Brant e Milton Nascimento) 



 

RESUMO 

 

É no contato de nosso corpo com o corpo da cidade que, de modo orientado e desorientado, 

construímos o conhecimento geográfico. Nós o construímos a partir de leituras – de livros, do 

nosso contato com o saber teoricamente sistematizado, mas, eminentemente, o construímos 

através de nossas práticas espaciais cotidianas realizadas no espaço geográfico da cidade. As 

caminhadas nos possibilitam construir um modo de sentir, de olhar e pensar a cidade. 

Caminhando aprendemos a ler a cidade, isto é, a descortinar sua dinâmica sócio-espacial e 

lúdica. Nestas andanças, se, de modo destro, na perspectiva da pesquisa geográfica, 

procuramos revelar a cidade através de excursões e da descrição do seu espaço, no modo 

errático, a revelamos através das narrativas urbanas: da Literatura de Cordel, curta-metragem, 

crônicas, músicas e poesias, compondo juntos imagens corpográficas da cidade. Nesse 

horizonte, indagamos: Como as excursões e a caminhada à deriva, na cidade, contribuem para 

a educação do olhar geográfico de docentes e discentes e, também, na construção de uma 

ambiência geográfico-educativa no centro da cidade de Campina Grande-PB? Como estas 

modalidades de caminhada exercem uma função dialógica na articulação entre o Ensino de 

Geografia e a Educação Geográfica, entre a ciência e a arte, entre a ética e a política, no 

contexto de nossa urbanidade, aqui posta em xeque? Como estas caminhadas na cidade se 

articulam às estratégias de ensino e aprendizagem, da Geografia e, ao mesmo tempo, ao jogo 

urbano, da caminhada à deriva? Como a caminhada à deriva se distingue e, ao mesmo tempo, 

articula-se aos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica? Nestes termos, objetivamos 

investigar e compreender o espaço geográfico de Campina Grande-PB, juntamente com os 

docentes e discentes do Curso de Licenciatura e Pós-Graduação em Geografia da UEPB e da 

UFPB, a partir de caminhadas itinerantes e errantes no centro da cidade, para assim 

propormos sua transformação – psicogeográfica e corpográfica – numa ambiência 

geográfico-educativa. Considerando a articulação desses dois movimentos do olhar e do 

caminhar, destros e erráticos, realizamos uma pesquisa-ação expressa num conjunto de cinco 

caminhadas pelo centro da cidade de Campina Grande-PB: quatro excursões geográficas e 

uma andança à deriva. Através delas, caminhamos por praças, parques, ruas e avenidas, em 

diálogo com os discursos do olhar dos docentes e discentes num processo de instauração de 

uma ambiência geográfico-educativa neste espaço geográfico. Para a realização destes 

diálogos analítico-críticos com os discursos do olhar do outro, recorremos à teoria da Análise 

do Discurso em entrevistas semiestruturadas com os docentes, e, para os discursos do olhar 

discente, valemo-nos da análise crítica e dialógica dos seus cadernos de campo. Caminhamos 

entre a ciência e a arte na construção de uma proposta de educação do olhar geográfico na 

cidade. Portanto, articulamos elementos da estética, da ciência, da ética e da política para 

compor novas formas de ser e estar na cidade – expressões de nossa urbanidade e de nossa 

própria politicidade posta em construção.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação geográfica. Cidade. Olhar geográfico. Caminhadas 

geográficas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   

 

It is in the contact of our body with the body of the city that, in a oriented and disoriented 

way, we construct the geographic knowledge. We construct it from readings - from books, 

from our contact with the theoretically systematized knowledge, but, eminently, we construct 

it through our daily spacial practices held in the geographical space of the city. The walks 

allow us to build a way of feeling, looking and thinking about the city. By walking, we learn 

to read the city, that is, to uncover its socio-spatial and playful dynamics. In these wanderings, 

if, in a deft mode, from the perspective of geographic research, we seek to reveal the city 

through excursions and the description of its space, in the erratic way, we reveal it through 

the urban narratives: of Cordel Literature, short film, chronicles, songs and poetry, composing 

together corpographic images of the city. In this horizon, we ask: How do the excursions and 

the drifting walk, in the city, contribute to the education of the geographic looking of teachers 

and students, and also, in the construction of a geographic-educational environment in the city 

center of Campina Grande-PB? How do these walking modalities exercise a dialogic function 

in the articulation between Geography Teaching and Geographic Education, between science 

and art, between ethics and politics, in the context of our urbanity put in check here? How do 

these walks in the city articulate themselves to the strategies of teaching and learning, of 

Geography and, at the same time, the urban game, of the walk adrift? How does drifting walk 

distinguish and, at the same time, articulate itself with the procedural concepts of geographic 

research? In these terms, we aim to investigate and understand the geographic space of 

Campina Grande-PB, together with the teachers and students of the Licensure degree in 

Geography (undergraduate and graduate) at UEPB and UFPB, from itinerant and errant walks 

in the city center, so that we propose its transformation - psychogeographical and 

corpographic - in a geographic-educational environment. Considering the articulation of these 

two movements from looking and walking, deft and erratic, we conducted an action research 

expressed in a set of five walks through the center of the city of Campina Grande-PB: four 

geographic expeditions and a drifting walk. Through them, we walked through squares, parks, 

streets and avenues, in a sort of dialogue with the speeches of the looking of teachers and 

students in a process of establishing a geographic-educational environment in this 

geographical space. In order to carry out these analytic-critical dialogues with the discourses 

of the other's looking, we use the Discourse Analysis theory in semi-structured interviews 

with the teachers, and for the discourses of the students‘ looking, we use the critical and 

dialogical analysis of their fieldnotes. We walk between science and art in the construction of 

a proposal of education of the geographic looking in the city. Therefore, we articulate 

elements of aesthetics, science, ethics and politics to compose new ways of being in the city - 

expressions of our urbanity and our own civility put into construction. 

 

KEYWORDS: Geographic Education. City. Geographic looking. Geographic walkings.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Es en el contacto de nuestro cuerpo con el cuerpo de la ciudad que, de modo orientado y 

desorientado, construimos el conocimiento geográfico. Nosotros lo construimos a partir de 

lecturas - de libros, de nuestro contacto con el saber teóricamente sistematizado, pero, 

eminentemente, lo construimos a través de nuestras prácticas espaciales cotidianas realizadas 

en el espacio geográfico de la ciudad. Las caminatas nos posibilitan construir un modo de 

sentir, de mirar y pensar la ciudad. Caminando aprendemos a leer la ciudad, es decir, a 

descortinar su dinámica socioespacial y lúdica. En estas andanzas, si, de manera orientada, en 

la perspectiva de la investigación geográfica, buscamos revelar la ciudad a través de 

excursiones y de la descripción de su espacio, en el modo errático, la revelamos a través de las 

narrativas urbanas: de la Literatura de Cordel, cortometraje, crónicas , canciones y poesías, 

componiendo juntos imágenes corpográficas de la ciudad. En ese horizonte, nos preguntamos: 

¿Cómo las excursiones y la caminata a la deriva, en la ciudad, contribuyen a la educación de 

la mirada geográfica de docentes y discentes y, también, en la construcción de un ambiente 

geográfico educativo en el centro de la ciudad de Campina Grande-PB? ¿Cómo estas 

modalidades de caminata ejercen una función dialógica en la articulación entre la Enseñanza 

de Geografía y la Educación Geográfica, entre la ciencia y el arte, entre la ética y la política, 

en el contexto de nuestra urbanidad, aquí puesta en jaque? Como estas caminatas en la ciudad 

se articulan a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, de la Geografía y al mismo tiempo al 

juego urbano, de la caminata a la deriva? Como la caminata a la deriva se distingue y al 

mismo tiempo se articula a los conceptos procedimentales de la investigación geográfica? En 

estas condiciones, pretendemos investigar y comprender el espacio geográfico de Campina 

Grande-PB, junto con los docentes y discentes del Curso de Licenciatura y Postgrado en 

Geografía de la UEPB y de la UFPB, a partir de caminatas itinerantes y errantes en el centro 

de la ciudad, para así proponer su transformación - psicogeográfica y corpográfica - en un 

ambiente geográfico educativo. Considerando la articulación de estos dos movimientos de la 

mirada y del caminar, diestros y erráticos, realizamos una investigación-acción expresada en 

un conjunto de cinco caminatas por el centro de la ciudad de Campina Grande-PB: cuatro 

excursiones geográficas y una andanza a la deriva. A través de ellos, caminamos a través de 

plazas, parques, calles y avenidas, en diálogo con los discursos de los ojos de los profesores y 

estudiantes en un proceso de instauración de un ambiente geográfico-educativo en este 

espacio geográfico. Para la realización de estos diálogos analíticos y críticos con los discursos 

de la mirada del otro, recurrimos a la teoría del Análisis del Discurso en entrevistas 

semiestructuradas con los docentes, y, para los discursos de la mirada discente, valemos del 

análisis crítico y dialógico de sus cuadernos de campo. Caminamos entre la ciencia y el arte 

en la construcción de una propuesta de educación de la mirada geográfica en la ciudad. Por lo 

tanto, articulamos elementos de la estética, de la ciencia, de la ética y de la política para 

componer nuevas formas de ser y estar en la ciudad - expresiones de nuestra urbanidad y de 

nuestra propia politicidade puesta en construcción. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación geográfica. Ciudad. Mirada geográfica. Caminatas 

geográficas. 
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I INTRODUÇÃO  
 

Força da Imaginação  

Vai lá  

Além dos pés e do chão 

Chega lá  

O que a mão ainda não toca  

Coração um dia alcança  

Força da Imaginação  

Vai lá [...]  

Quando um poeta compõe mais um samba  

Ele funda outra cidade  

Lamentando sua dor ele faz felicidade  

Força da imaginação  

Na forma da melodia  

Não escurece a razão,  

Ilumina o dia-a-dia [...] 

Quando uma escola traz de lá do morro  

O que no asfalto nem é sonho  

Atravessa o coração um entusiasmo medonho  

Força da imaginação  

Se espalhando na avenida  

Não pra alegrar a fraqueza  

Mas pra dar mais vida a vida
1
 [...] 

(Força da imaginação. Composição de Dona Ivone 

Lara.).   

 

A geografia de uma cidade é uma imagem-esfinge que desafia o nosso olhar e o nosso 

caminhar. Na cidade, construímos nossas relações sociais, nossa urbanidade. Nelas, 

encontramos uma rica didática urbana e uma educação geográfica. Porém, para a 

enxergarmos, primeiramente precisamos aprender a construí-la a partir de nossa prática 

espacial das caminhadas. A partir delas, podemos aprender a educar nosso olhar e também 

nosso passo, colocando-os num compasso: o geográfico.  

 Nesse horizonte, procuramos construir nestas andanças um duplo movimento: do olhar 

e do caminhar – na direção da construção de uma ambiência geográfico-educativa no centro 

da cidade de Campina Grande, na Paraíba, tal qual proposta por Nelson Rego (2000, 2006, 

2011) e Suertegaray (2002), bem como Rego, Suertegaray e Heidrich (2001) através da 

atitude ou da prática da hermenêutica instauradora. Através dela:  

  

A geografia e o ensino de geografia são propostos como uma hermenêutica, no 

sentido de que uma hermenêutica pode ser entendida como um sistema de conceitos 

que se definem na relação entre si e que, em seu conjunto, aplicados à análise de um 

texto, são capazes de enunciar aspectos desse texto inacessíveis a uma leitura restrita 

ao nível do apenas imediatamente manifesto, sendo que o sistema interpretativo 

acaba por definir o próprio entendimento do que seja texto, para além do que 

usualmente entendemos como sendo textos propriamente ditos. Exemplos: os 

sonhos, as linguagens corporais, a arquitetura. O texto interpretado pela geografia é 

o espaço geográfico (REGO; SUERTEGARAY; HEIDRICH, 2001, p. 169).  

                                                 
1
 Grifos nossos.  
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 Assim entendida, a educação geográfica na cidade exige-nos uma educação do olhar e 

do nosso modo de caminhar. O espaço geográfico da cidade, considerado como ambiência, 

exige de nós, além do uso da razão, sobremaneira, o uso da imaginação – tal qual nos propõe 

Dona Ivone Lara, na sua visão da aproximação da cidade com a escola (de samba). O 

encontro que vislumbramos descortinar através da Didática Urbana proposta por Cardoso 

(1996, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2002c, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2013, 

2014) é aquele promovido através de um diálogo entre o Ensino de Geografia, na licenciatura, 

e a educação geográfica que se processa na cidade, através de nossas práticas espaciais. 

Assim:   

 
Um filósofo que formou todo o seu pensamento ligando-se aos temas fundamentais 

da filosofia das ciências, que seguiu, o mais precisamente possível, a linha do 

racionalismo ativo, a linha do racionalismo crescente da ciência contemporânea, 

deve esquecer seu saber, romper com todos os hábitos de pesquisas filosóficas, se 

quiser estudar os problemas colocados pela imaginação poética. [...] 

(BACHELARD, 1978, p. 183).  

 

Nesta perspectiva, pensamos a cidade como sendo o espaço geográfico que se faz 

percebido e concebido no(s) caminho(s) – de uma prática espacial, a caminhada, e de uma 

reflexão teórico-geográfica, dedicada ao olhar. Com o conhecimento geográfico construído 

através da experiência das caminhadas, aprendemos a ler a cidade. Isto é, a descortinar sua 

dinâmica sócio-espacial
2
. Nesse sentido, contribuímos com a construção de uma proposta de 

educação geográfica na cidade. Uma educação do olhar pautada não em fôrmas, mas no 

diálogo entre os conceitos procedimentais da pesquisa geográfica que compõem os métodos 

de educação do olhar e do caminhar. Dentre eles, destacaremos as excursões geográficas. 

Distinguimos este modo destro de olhar e de caminhar na cidade realizando uma caminhada à 

deriva no centro da cidade de Campina Grande-PB.  

Há muitas formas ou modos de caminhar, assim como há muitos conceitos 

procedimentais da ―pesquisa de campo‖ geográfica. Estes orientam a educação do olhar 

geográfico e os modos de caminhar na cidade. São eles: o trabalho/pesquisa/aula de campo, 

passeio/excursão, visitas, trilhas, expedições ou estudos do meio. Tais procedimentos da 

pesquisa geográfica envolvem, no nosso entendimento, uma determinada perspectiva e 

convergência do olhar geográfico: a análise descritiva do espaço.  

                                                 
2
 Trabalharemos na nossa pesquisa com o vocábulo adotado por Souza (2007, 2008, 2009): sócio-espacial – para 

referir-nos à relação entre sociedade e espaço. A ―sociedade‖ e o ―espaço‖ são elementos qualitativamente 

distintos, analisados por nós numa relação material, histórica e dialética. É nesta perspectiva que solicitamos a 

compreensão do leitor, para daqui por diante retomarmos o vocábulo sócio-espacial, em detrimento das regras 

vigentes de Ortografia da Língua Portuguesa para o termo.   
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A análise descritiva é fundamental no âmbito da epistemologia da Geografia, para a 

construção do discurso geográfico-científico. No entanto, nesta pesquisa, partimos do desafio 

de articular a análise descritiva a uma perspectiva errática para dar mais corporeidade à leitura 

geográfica do espaço da cidade. Através desta articulação, procuramos alcançar a história da 

cidade pela sua geografia, suas temporalidades, pelo conjunto visível de sua geografia (sócio-

espacialidade) urbana. Como tática (DE CERTEAU, 1998), direcionamos este olhar e 

caminhar destros para um modo de olhar e caminhar erráticos, à deriva. Como pressupostos 

dessa articulação, procuramos rever nossa urbanidade a partir do nosso encontro com o outro, 

em direção à construção de nossa alteridade no espaço geográfico da cidade. Assim 

entendida:  

 

A cidade não é o lugar do consenso. É o lugar do encontro com a diferença, onde as 

várias opiniões, jeitos de ser e opções convivem e criam um ambiente fértil e 

criativo. Um ambiente de encontro com situações e modos de viver inusitados que 

divergem do nosso próprio modo de viver. É neste contato com a diferença que 

podemos crescer, respeitar e experienciar processos que nos deslocam e que nos 

tornam também sujeitos dos acontecimentos (CAMPBELL; TERÇA-NADA!, 2013, 

p. 81).  

 

Consorciamos esta ótica às excursões geográficas e a caminhada à deriva, como 

expressões do caminhar observador, investigativo-geográfico na cidade, mas, sobremaneira, 

aberto ao inusitado do encontro com outros olhares na cidade. Este encontro abre novas 

possibilidades de interpretação da cidade ao sentirmos, percebermos e concebermos a cidade 

através das caminhadas. Nesta dinâmica do olhar e do caminhar, afirmamos o espaço público 

do centro da cidade de Campina Grande como espaço geográfico-educativo, posto que:  

 

Os espaços educam. Espaços criativos geram pessoas criativas. Nossa paisagem faz 

parte do que nós somos. A cidade construída a partir de uma lógica funcionalista 

mecaniza a vida sem deixar espaço para a construção criativa de um imaginário 

livre. Por monumentos e espaços que sejam instigantes e não que representem uma 

cultura da militarização e do poder. Por espaços que não oprimam, mas que libertem 

e estimulem a experiência e a experimentação (CAMPBELL; TERÇA-NADA!, 
2013, p. 81). 

 

Estes foram os pressupostos epistemológicos que corroboraram a tessitura da nossa 

problemática: Como as excursões e a caminhada à deriva, na cidade, contribuem na 

educação do olhar geográfico de docentes e discentes e, também, na construção de uma 

ambiência geográfico-educativa no centro da cidade de Campina Grande-PB? Como 

estas modalidades de caminhadas exercem uma função dialógica na articulação entre o 

Ensino de Geografia e a educação geográfica, entre a ciência e a arte, entre a ética e a 

política, no contexto de nossa urbanidade, aqui, posta em xeque? Como estas 
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caminhadas na cidade se articulam às estratégias de ensino e aprendizagem, da 

Geografia e, ao mesmo tempo, ao jogo urbano da caminhada à deriva? Como a 

caminhada à deriva se distingue e, ao mesmo tempo, articula-se aos conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica?  

Para encontrarmos respostas a esta problemática, visamos a investigar a nossa prática 

espacial dialogando com os discursos do olhar dos docentes da Licenciatura em Geografia a 

partir de entrevistas semiestruturadas. Estas entrevistas ocorreram no contexto do Estágio 

Docência (PPGG-UFPB/UEPB) e o tema delas gravitara em torno dos conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica e também das práticas espaciais que nos possibilitam 

construir a ambiência geográfico-educativa a partir de nossa vivência na cidade. Dialogamos 

também com os discursos do olhar dos discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB, 

expressos em cadernos de campo, no contexto de uma caminhada à deriva.  

Assim, no contexto do Estágio Docência
3
 realizado na (UEPB) no primeiro semestre 

de 2016, desenvolvemos uma prática dialógica em torno da educação do olhar geográfico e 

das caminhadas na cidade, no componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia 

(MTPG-UEPB). Em paralelo, acompanhamos as atividades de pesquisa realizadas por dois 

professores do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. O recorte espacial utilizado na 

pesquisa para estas caminhadas foi o centro histórico da cidade de Campina Grande, na 

Paraíba. Na Fig. 1, temos o mapa das cinco caminhadas realizadas pelo centro da cidade de 

Campina Grande. Quatro excursões e uma caminhada à deriva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Componente do mestrado realizado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPB.  
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Fig. 1 Mapa das cinco caminhadas realizadas entre 2015-2016. Fonte: Google Earth – elaborado por 

Daniel Almeida Bezerra, 2017. 

 
 

As excursões promovidas juntamente com os docentes da Licenciatura em Geografia 

da UEPB pelo centro da cidade de Campina Grande estiveram voltadas para a construção de 

uma proposta de educação do olhar e da observação geográfica na cidade. Através delas, 

procuramos contribuir para a formação geográfica dos discentes do Curso de Licenciatura em 
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Geografia (UEPB), seja do ponto de vista epistemológico, por envolver uma experiência de 

construção de conhecimento, seja pela educação política, alcançada pela apreensão da didática 

urbana que este exercício prático-espacial envolve.  

Nossa hipótese à problemática anteriormente apresentada é a de que: se a cidade é um 

espaço político por excelência, não podemos repensar nossa condição urbana, essa de 

(con)vivermos juntos na cidade, sem (re)vermos nossas práticas espaciais nela desenvolvidas. 

Para tanto, investigamos a dimensão geográfico-educativa da cidade através de caminhadas. 

Estas práticas ou modos de construção do conhecimento geográfico na cidade são herdeiras 

das propostas metodológicas de ensino intuitivo
4
 que tem sua origem em contribuições de 

Rousseau
5
 e Pestalozzi. No Brasil, segundo Barguil (2006), estas ideias são retomadas pelas 

contribuições de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Rubem Alves.  

Contemporaneamente, Jaqueline Moll (2010) e Cardoso (2002a), especialmente em 

Didática urbana: cotidiano e espaço pedagógico, apontam direções teórico-metodológicas 

para a construção de uma educação geográfica na cidade. Através delas, construímos o 

conhecimento geográfico a partir de nossa convivência na cidade. Nessa direção, buscamos 

através destas caminhadas a construção do envolvimento do discente da Licenciatura em 

Geografia (UEPB), na prática da pesquisa científica, tal qual descrita pelo professor Antonio 

Joaquim Severino (2007), quando explicita-nos que:  

 
 

O envolvimento dos alunos ainda na fase da graduação em procedimentos 

sistemáticos de produção do conhecimento científico, familiarizando-os com as 

práticas teóricas e empíricas da pesquisa, é o caminho mais adequado inclusive para 

se alcançar os objetivos da própria aprendizagem. [...] Aprender é necessariamente 

uma forma de praticar o conhecimento, é apropriar-se de seus processos específicos. 

O fundamental não é a sua condição de produto, mas seu processo. Daí a 

importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos do 

conhecimento e a relevância que a ciência assume em nossa sociedade. 

(SEVERINO, 2007, p. 265-266).     

 

Nesse diapasão, procuramos contribuir com o aperfeiçoamento de suas habilidades, 

em especial à educação do olhar geográfico, bem como da sua formação estética, científica e 

política. Articulamos nesta nossa vivência do espaço geográfico da cidade: itinerários e 

errâncias, os quais nos levaram a conhecer museus, praças, bibliotecas e monumentos como 

espaços de sociabilidade e de memória da história da cidade de Campina Grande-PB.  Assim: 

                                                 
4
 Sobre o conceito de saber intuitivo, ver o nosso artigo intitulado: O valor do saber intuitivo em Schopenhauer, 

publicado na primeira edição da Revista Lampejo e escrito sob a orientação do Prof. Dr. Júlio César Kestering 

(Filosofia-UEPB-Campus-I). 
5
 Nos dois últimos anos de sua vida, Rosseau escreve a ―conclusão‖ de sua obra filosófica: Os devaneios do 

caminhante solitário. Um livro no qual o filósofo reflete sobre a sua existência e obra em oito caminhadas 

(capítulos).  
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La propuesta de reflexionar acerca de las condiciones de los contextos 

sociohistoricos, las logicas y los intereses de los actores implicados y la conjuncion 

de diversos
6
 puntos de vista que confluyen en un discurso o em una determinada 

practica habilita el ejercicio de analizar, pormenorizar, comparar, relacionar, 

anticipar, concluir, definir y definirse
7
, en definitiva, todas ellas, oportunidades para 

experimentar el pensamiento critico y aprender a hacerse responsable de la palabra 

propia y de las decisiones que se emprenden (GUREVICH, 2007, p. 175).  

 

 

Nessa direção, nosso objetivo geral foi o de compreender o espaço geográfico de 

Campina Grande-PB, a partir de caminhadas itinerantes e errantes no centro da cidade, para 

assim propormos sua transformação, psicogeográfica e corpográfica, numa ambiência 

geográfico-educativa. Para tanto, buscamos realizar estas caminhadas pela cidade com o 

intuito de revelar a didática urbana que a cidade nos oferece enquanto experiência do olhar 

estético-científico-ético-político.   

 Apresentamos esta dissertação em alguns movimentos ou práticas espaciais. No 

primeiro capítulo, objetivamos apresentar a cidade de Campina Grande-PB a partir dos 

elementos destros e erráticos por nós identificados, problematizados e incorporados nas 

caminhadas pelo centro da cidade. Se, na perspectiva destra, valemo-nos de documentos, leis, 

teses, dissertações, livros, artigos científicos; na perspectiva errática, por sua vez, valemo-nos 

da Literatura de Cordel, dos poemas, das crônicas e vídeos, como elementos de mediação 

entre o ensino e a aprendizagem da Geografia e os elementos da didática urbana inerentes ao 

espaço geográfico da cidade.  

No segundo capítulo, objetivamos compreender como a educação do olhar geográfico 

se desenvolve a partir de nossas práticas espaciais, ou seja, de nossa sociabilidade urbana na 

cidade. Para tanto, dialogamos com algumas propostas de educação do olhar: Weffort (1996), 

Ferrara (2004), Cardoso (1988), Callai (2000) – propostas dialeticamente discutidas a partir 

daquilo que Gomes (2013) expressa acerca do olhar na obra O lugar do olhar: elementos para 

uma geografia da visibilidade. Salientamos que desenvolvemos esta educação do olhar 

geográfico a partir de nossa vivência do espaço geográfico do centro da cidade de Campina 

Grande, na Paraíba.   

No terceiro capítulo da dissertação, nosso objetivo é compreender teoricamente as 

modalidades de caminhadas inerentes à prática da pesquisa geográfica (ensino de Geografia) e 

a didática urbana (educação geográfica). Para tanto, dialogamos com alguns teóricos da 

                                                 
6
 Grifo nosso. 

7
 Procedimento construtivista adotado nas excursões com os docentes e discentes do Curso de Licenciatura em 

Geografia da UEPB.  
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Geografia acerca da relação entre as modalidades de caminhada e os conceitos procedimentais 

da pesquisa geográfica, os quais gravitam em torno do trabalho de campo. Nessa direção, 

procuramos compreender como historicamente as excursões geográficas, ao mesmo tempo em 

que se alinham aos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica, também se alinham com 

uma didática urbana na cidade. Esta última se consorcia com a dimensão psicogeográfica e 

lúdica promovida pelo caminhar à deriva.  

Salientamos que estes três primeiros capítulos teóricos foram construídos a partir da 

nossa vivência do espaço geográfico do centro da cidade de Campina Grande-PB. 

Apresentamos o aspecto empírico desta vivência a partir do capítulo quarto, no qual 

dialogamos com os discursos do olhar do outro. Neste capítulo, objetivamos dialogar 

criticamente com os discursos do olhar dos docentes da Licenciatura em Geografia (UEPB) – 

no intuito de compreendermos o desafio da articulação prática-teoria-prática entre a pesquisa 

geográfica e a didática urbana, entre a Universidade e a cidade, entre a ciência e a arte, entre o 

ensino de Geografia e a educação geográfica.  

No quinto capítulo, objetivamos realizar uma descrição geográfica de quatro excursões 

e da narrativa urbana de uma caminhada à deriva – ambas realizadas no centro histórico da 

cidade. A narrativa urbana, expressa em linguagem estético-literária, esteve presente na 

caminhada à deriva em oposição ao conjunto de conceitos teórico-metodológicos da pesquisa 

científica que gravitam em torno da excursão e da análise descritiva geográfica.  

Neste capítulo, em ambas as modalidades de caminhadas, destras e erráticas, 

utilizamos Mosaicos – conjunto de imagens-fotográficas para a apresentação das cinco 

caminhadas articuladas com os seus respectivos mapas. Muitas das fotografias foram feitas 

em visitas nossas, posteriores, ao centro histórico da cidade de Campina Grande. Ao 

recorremos à fotografia, descobrimos que sua história se confunde com a história da cidade. 

Segundo Modenard (1999), a fotografia foi uma arte praticada com paixão na transformação 

de nossa percepção de mundo, em especial, nossa visão da cidade. Segundo ele, ―Este novo 

instrumento de expressão visual é logo investido de uma missão científica, documentária, 

arqueológica e histórica. [...]‖ (MODENARD, 1999, p. 107). Portanto, a fotografia foi por nós 

utilizada nesta pesquisa como resgate desta aproximação da cidade como ―musa‖ desta arte. 

Há uma educação do olhar geográfico no comparativo de fotografias históricas – revelando as 

transformações sócio-espaciais que modelaram o espaço geográfico através do tempo.   

 A fotografia é uma representação da cidade num determinado momento, estatizando-a 

naquele exato momento. Consideramos nesta pesquisa a imagem da cidade como uma 

imagem-movente – olhar posto em movimentos, destros e erráticos, através da prática espacial 
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da caminhada, num processo intencional de educação do olhar geográfico na cidade. 

Distanciamo-nos dos argumentos propostos por Modenard (1999) acerca da fotografia apenas 

nesta acepção ―estática‖ da cidade. Nessa perspectiva, salientamos que os Mosaicos 

Fotográficos que apresentam nossas andanças pelo centro da cidade de Campina Grande 

foram por nós propostos como ―janelas‖, horizontes possíveis de visibilidade, e não como um 

roteiro linear para o olhar do leitor
8
. A história da urbanização campinense se confunde com a 

história da fotografia na cidade
9
. Nessa direção, destacamos o texto de Lacerda Júnior e Lira 

(2012) Retratos de Campina Grande: um século em imagens urbanas. 

 Estes Mosaicos foram construídos também para dar visibilidade a pontos de nossas 

caminhadas, apresentadas nos mapas. Em relação a estes mapas, anteriormente apresentados 

como parte substantiva do capítulo quinto, os dados do perfil altimétrico, topográfico, foram 

extraídos do Google Earth. Assim, consorciamo-noss ao pensamento de Cardoso (2007), 

quando nos apresenta uma discussão acerca da Didática Urbana em: El uso de Google Earth 

para el estudio de la morfologia de las ciudades. Nesta direção, também dialogamos com 

Guimarães (2015), Equipo Urbano (2007) e Santos e Maia (2010). Com este diálogo, 

encontramos subsídios teóricos para enfrentarmos o desafio da compatibilidade metodológica 

face ao trabalho de pesquisa geográfica com bases de dados plurais, que possuem, por 

conseguinte, metodologias próprias.  

Do ponto de vista metodológico, nossa análise empírica pautada nas caminhadas se 

desenvolveu a partir de uma observação participante. O conceito de participação se vincula à 

nossa pesquisa de mestrado em Geografia (PPGG-UFPB) duplamente. Primeiramente, como 

crítica à passividade da experiência urbana na cidade e, em segundo lugar, como aspecto 

procedimental da pesquisa, já que participamos ativamente das quatro excursões geográficas e 

também da caminhada à deriva na cidade. Assim, através destas caminhadas, realizamos uma 

pesquisa participante na acepção proposta por Severino (2007), quando afirma que ela:  

 

 

                                                 
8
 O olhar e o ofício de alguns fotógrafos contribuíram para a construção de símbolos da modernidade de 

Campina Grande, e alguns destes olhares estão expressos no texto de Figueiredo Júnior (2005), intitulado 

Fotografia e desenvolvimento social: um recorte da realidade.   
9
 Com relação aos Mosaicos Fotográficos, salientamos que algumas fotografias dispostas fora foram retirados em 

sua maioria do Blog Retalhos Históricos de Campina Grande, criado por Adriano Araújo e Emmanuel Sousa. 

Este Blog foi reconhecido, através da Lei Municipal n. 5096/2011, de 23 de novembro de 2011, Serviço de 

Utilidade Pública. Ainda com relação ao material bibliográfico e fotográfico de Campina Grande, agradecemos a 

generosa contribuição da Prof. Ma. Maria José Silva de Oliveira, na abertura de seu acervo particular de obras 

que nos ajudaram a compreender melhor a história e a geografia de cidade de Campina Grande. Esse material 

enriqueceu o nosso referencial crítico-bibliográfico sobre a cidade apresentado no Apêndice C. 
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É aquela em que o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, 

compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática 

e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades. O pesquisador 

coloca-se numa postura de identificação com os pesquisados. Passa a interagir com 

eles em todas as situações, acompanhando todas as ações pelos sujeitos. Observando 

as manifestações dos sujeitos e as situações vividas, vai registrando descritivamente 

todos os elementos observados bem como as análises e considerações que fizer ao 

longo dessa participação (SEVERINO, 2007, p. 120).       

  

 

Além da teoria da pesquisa participante, utilizamos dos estudos etnográficos na 

elaboração e realização das entrevistas com os docentes da Licenciatura em Geografia 

(UEPB) – no capítulo quarto. Caminhamos pela cidade com os docentes e discentes da 

Licenciatura em Geografia (UEPB) e do PPGG-UFPB. Nesta nossa vivência, buscamos 

construir, através de itinerários e errâncias, uma ambiência geográfico-educativa na cidade. 

Nessa direção, entendemos que nossa pesquisa também se alinha com a acepção de pesquisa 

etnográfica proposta por Severino (2007), para quem  

 
 

A pesquisa etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia-

a-dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, 

olhando com a lente de aumento. Aplica métodos e técnicas compatíveis com a 

abordagem qualitativa. Utiliza-se do método etnográfico, descritivo por excelência 

(SEVERINO, 2007, p. 119. Grifo do autor).       

 

 

Procuramos, através destas caminhadas pela cidade, contribuir com o aprimoramento 

da prática de pesquisa geográfica dos docentes e discentes da Licenciatura em Geografia da 

UEPB. Considerando de modo articulado estes dois modos distintos e complementares de 

olhar e de caminhar, participativo e de escuta etnográfica do outro, nossa pesquisa de 

mestrado em Geografia se alinha ao método da pesquisa-ação, na acepção proposta por 

Severino (2007), quando nos explicita que:  

 
 

A pesquisa ação é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com 

vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional 

de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um 

diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao 

conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das 

práticas analisadas (SEVERINO, 2007, p. 120).  

  

Intencionamos estas excursões e a caminhada à deriva pela cidade em prol da 

construção de uma educação do olhar geográfico a partir de itinerários e errâncias. Tal esforço 

está conjugado nos nossos diálogos teórico-críticos nos três primeiros capítulos. 

Considerando estas premissas, entendemos realizar, com estas caminhadas pela cidade de 
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Campina Grande, uma pesquisa-ação. Posto que, através dela, implicamo-nos, juntamente 

com aqueles com quem caminhamos, com os problemas sócio-espaciais, geográficos, que 

gravitam em torno da vida urbana na cidade de Campina Grande-PB. Segundo Tripp (2005, p. 

445), ―[...] também se poderia realçar que os antigos empiristas gregos usavam um ciclo de 

pesquisa-ação‖.  

Os peripatéticos são, no nosso entendimento, os primeiros, a direcionar a caminhada 

para uma atitude investigativa. Eles construíram a expressão de uma filosofia pautada numa 

prática: a caminhada. Através dela, entendemos se organizar o  (protótipo) da 

pesquisa-ação-pesquisa geográfica. Ou seja, em nossa dissertação de mestrado, até 

produzirmos as primeiras discussões teóricas, praticamos o espaço geográfico e, sobre esta 

prática, construímos, sócio-espacialmente, uma dupla investigação/pesquisa, envolta da ação. 

Trata-se, portanto, de uma investigação sobre e a partir da prática espacial – destra e errática.   

Assim, ―A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos [...]‖ (TRIPP, 2005, p. 

445). Entendemos esse desenvolvimento na esfera psicogeográfica e corpográfica. Nestes 

termos, a pesquisa-ação proposta por Tripp (2005) apresenta-se como orientação 

emancipatória e voltada para a construção de uma crítica social. Segundo ele:  

 
 

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um 

ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 

prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-

se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do 

processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação (TRIPP, 2005, p. 

445-446. Grifo nosso).  

  

 

 Nesta direção, procuramos, através de nossa prática de leitura, de investigação do 

espaço geográfico da cidade, construir uma crítica ao urbanismo funcionalista. Retomamos os 

fundamentos da crítica formulada por Debord (1997, 2003) – crítica que nos suscita à 

construção de uma dimensão coletiva e política da cidade. Entendemos que tal articulação 

processa através da articulação entre o discurso estético, artístico e o científico. A pesquisa-

ação é definida por Tripp (2005) como um processo de aperfeiçoamento da prática de 

pesquisa geográfica, como também de nossa urbanidade, enquanto conjunto de práticas 

sociais, especializadas, desenvolvidas na cidade.  
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 A construção de uma ambiência geográfico-educativa na cidade perpassa, no nosso 

entendimento, a realização de práticas socializadas e socializadoras do espaço geográfico. As 

excursões geográficas e a caminhada à deriva na cidade foram por nós mobilizadas para este 

diálogo entre o ensino de Geografia e a educação geográfica na cidade. Para tanto, 

dialogamos com os discursos do olhar docente e discente para juntos construirmos 

dialeticamente, através da observação, descrições geográficas e narrativas urbanas, o 

aperfeiçoamento dos processos que envolvem a educação do olhar geográfico na cidade. E 

assim, pretendemos contribuir para a transformação do seu espaço geográfico em uma 

ambiência, ou seja, num lugar: geográfico-educativo.  
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1 CAMPINA GRANDE: a cidade revelada nas andanças  

  

Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim 

[...] 

Eu sei e você sabe que a distância não existe 

Que todo grande amor 

Só é bem grande se for triste 

Por isso, meu amor 

Não tenha medo de sofrer 

Que todos os caminhos me encaminham pra você 

(Eu não existo sem você. Tom Jobim e Vinicius de Moraes.)  

 

 Com que olhos enxergamos uma cidade? Conhecemos uma cidade a partir do 

momento em que permitimo-nos caminhar, olhar e pensar sua dinâmica sócio-espacial, 

geográfica. Propomos um ponto de vista geográfico de apresentação da cidade de Campina 

Grande que parte da articulação entre a ciência e a arte. Nestes termos, considerando um olhar 

destro, científico, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, está situada na Mesorregião do 

Agreste do Estado. Há aproximadamente 550m de altitude em relação ao Nível Médio do Mar 

(NMM). Ela se situa sobre o Planalto da Borborema. Este corpo físico, geológico possui 

extensão de aproximadamente 400 km e se distribui, no sentido Norte-Sul, entre os Estados de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A cidade de Campina Grande: 

 
 

Originou-se a partir de um aldeamento fundado por Teodósio de Oliveira Lêdo, 

Capitão-Mor, português, em 1697. Passando à condição de Vila em 1790, 

denominada de Vila Nova da Rainha, desenvolvendo alguma atividade mercantil, 

tendo em vista a sua privilegiada localização [geográfica]. A 11 de outubro de 1864, 

tendo já o nome de Campina Grande, haja vista os capinzais que a cercavam, passa 

inspiradamente à condição de cidade, convertendo-se nas décadas subsequentes na 

mais populosa localidade do interior paraibano: em 1888, estimava-se cerca de 

4.000 habitantes (RODRIGUES; GAUDÊNCIO; ALMEIDA FILHO, 1996, p. 3).          

 

 

 A Borborema é uma formação geológica de estrutura cristalina, que se estende de 

Norte a Sul a mais ou menos 120 km de distância do litoral nordestino (L-O) e possui altitude 

média de 600m. Em razão dela, todas as noites em Campina Grande há uma saturação da 

umidade (100%), o que dificulta o pouso noturno de aeronaves no Aeroporto João Suassuna. 

No dia 10 de outubro de 2017, às 10:00h da manhã, foi realizado o primeiro voo de uma 

aeronave fabricada no município de Campina Grande no Aeroclube da cidade – como parte 

das comemorações dos seus 153 anos
10

. O espetáculo contou com a presença do acrobata 

                                                 
10

 Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2017.  
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Waldones. A aeronave é de um modelo esportivo e comporta quatro passageiros. Este voo 

ocorreu no distrito de Campina Grande São José da Mata – localidade do aeroclube
11

.   

 A presença do Planalto da Borborema corrobora o fenômeno da seca no sertão do 

Nordeste, impedindo que as massas de ar do litoral avancem no sentido Leste-Oeste. A 

Figura 2, exibida a seguir, traz a situação cartográfica e localização da cidade de Campina 

Grande, na Paraíba. Na Figura 3, temos o mapa altimétrico do sítio urbano da cidade de 

Campina Grande, extraída da dissertação de Costa (2013), intitulada Estruturação da cidade 

de Campina Grande: as estratégias e intencionalidades do mercado imobiliário. Nos mapas 

das excursões e da caminhada à deriva, usamos as cotas altimétricas, ou linha de relevo, ou 

topografia, em nossas discussões sobre a educação geográfica na cidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/noticia/189455_primeiro-aviao-fabricado-

na-pb-faz-voo-inaugural-nesta-terca>. Acesso em: 10 out. 2017.  
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Figura 2 - Carta do município e do sítio urbano de Campina Grande. 

 

Fonte: PORTO, Francisco Evangelista. O mapa da cidade: o papel das políticas públicas e suas relações com o 

crescimento urbano da cidade de Campina Grande – PB. 2007. 94f. Dissertação (Mestrado Interdisciplinar em 

Ciências da Sociedade) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB.     
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Figura 3 - Altimetria do sítio urbano de Campina Grande. 

 
Fonte: COSTA, Leonardo Barbosa. Estruturação da cidade de Campina Grande: as estratégias e 

intencionalidades do mercado imobiliário. 2013. 194f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-

Graduação em Geografia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 
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Figura 4 - Fotografia aérea do centro histórico da cidade de Campina Grande. 

 

 

 
Fonte: SILVA, Sílvio da Costa. Processo de verticalização da cidade de Campina Grande-PB: um crescente 

processo na urbanização e desenvolvimento. 2012. 49. Monografia (Graduação à Distância em Geografia) - 

Departamento de Geografia, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB. 
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 A Vila Nova da Rainha foi elevada à categoria de município em 11 de outubro de 

1864, de acordo com a Lei Provincial n. 137. O município de Campina Grande possui uma 

área de 970 km². Ele é composto pela cidade de Campina Grande, os Distritos de Galante e 

São José da Mata, além do espaço geográfico do campo, no qual se desenvolve as práticas 

(sociais) rurais.  

 A cidade de Campina Grande localiza-se a 120 km da Capital paraibana, João Pessoa. 

Campina Grande fica localizada a 75 km de Cabaceiras, a 181 km do Recife-PE, a 270 km de 

Natal, a 374 de Maceió-AL, a 541 km de Aracaju-SE, a 709 km de Fortaleza-CE, a 879 km de 

Salvador-BA, a 1.020 km de Teresina-PI, a 1.530 km de São Luiz-MA, 2.378 km do Rio de 

Janeiro, 2.700 km de São Paulo. Sob este prisma, o professor de geografia pode trabalhar a 

noção de distância com seus alunos.  

 A Rainha da Borborema possui atualmente 153 anos de fundação. Segundo o Censo de 

2010 do IBGE, o município de Campina Grande possui 400 mil habitantes. É considerada 

Capital Regional, quando considerado o critério da dinâmica populacional, exógena, apresenta 

movimento pendular de populações de municípios circunvizinhos. A Leste, o município de 

Campina Grande faz fronteira com os municípios de Massaranduba e Fagundes; ao Norte, 

com o município de Puxinanã; a Oeste com os municípios de Pocinhos, Boa Vista e 

Boqueirão, e ao Sul com os municípios de Caturité e Queimadas. Um exemplo histórico deste 

aspecto regional da cidade de Campina Grande, diríamos, é a feira da cidade, e atualmente o 

Hospital Regional de Trauma. Este tema é aprofundado por Cardoso e Maia (2010), no artigo 

intitulado A feira de Campina Grande: onde se encontra o moderno e o tradicional. A Feira 

Central de Campina Grande possui cerca de 75 mil metros quadrados entre ruas, mercados 

públicos e barracas. Foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) 

como Patrimônio Cultural do Brasil na sua 87ª Reunião do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural.  

 Em Campina Grande, realiza-se no mês de junho o Maior São João do Mundo, festa 

que projeta a cidade nacional e internacionalmente. No período do Carnaval brasileiro, há na 

cidade o Encontro Ecumênico da Nova Consciência, voltado para o diálogo entre a Religião e 

a Filosofia. Esses dois momentos no calendário cultural da cidade podem ser utilizados pelo 

professor de Geografia como conjunto de possibilidades de investigações geográficas a partir 

da cidade e de seu cotidiano. Ou seja, este encontro social na cidade revela-nos novas formas 

de cotidianidade.  

A prática espacial pensada nessa direção, de uma educação do olhar geográfico através 

do ato da caminhada na cidade, exige de nós um esforço de imaginação, tal qual salienta-nos 
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Serpa (2008) no artigo intitulado Como prever sem imaginar? O papel da imaginação na 

produção do conhecimento geográfico. ―Interessa à Geografia, sobretudo, o papel da 

imaginação na produção de um espaço vivido [...] Esse espaço imaginado não é de modo 

algum o espaço indiferente que passivamente entrega-se à mensuração, à especulação e ao 

consumo. [...]‖ (SERPA, 2008, p. 61). Para ele, as práticas espaciais envolvem relações de 

naturezas subjetivas e intersubjetivas. Assim, ―[...] A subjetividade e a transubjetividade das 

imagens poéticas e artísticas abrem as portas da imaginação, sugerem uma fenomenologia da 

alma‖
12

. A problemática central que aqui de perto nos interessa é a seguinte:  

 

Mas como avançar neste caminho epistemológico que implode os limites entre 

realidade e irrealidade, na análise da força das imagens dos/nos espaços vividos e 

imaginados? Como resgatar as possibilidades preditivas da ciência geográfica? 

Como desenvolver uma teoria assim com recursos da ciência e da arte? (SERPA, 

2008, p. 61). 

  

 A articulação entre o discurso estético e o científico solicita de nós essa imaginação na 

produção social dos espaços. Espaços da cidade transformados em espaços educativos através 

da educação do olhar e da psicomotricidade desenvolvida pelas caminhadas destras e 

erráticas. Destarte:  

 
Imaginar é abstrair a realidade para a ela voltar após o sonho. Sonhar uma nova 

realidade para além do presente e do passado requer também coragem para imaginar 

um outro mundo, outros modos de vida possíveis, para além da sociedade do 

consumo e da mercadoria (SERPA, 2008, p. 65).  

 

Quais os caminhos possíveis para a abertura de um diálogo entre a Geografia 

produzida na Academia e as geografias que produzimos na cidade através de nossas práticas 

espaciais? Na construção desse diálogo entre as modalidades de conhecimento científico e 

artístico, destacamos a dissertação de Silva (2012), intitulada A utilização da literatura de 

cordel como instrumento didático-metodológico no ensino de geografia; o livro proposto por 

Dalziza Almeida de Macedo Barbosa (2015), intitulado O ensino de Geografia entre contos, 

poemas e cordéis, e também a monografia de Ferreira (2014): A literatura de cordel como 

recurso didático no ensino de geografia. Como veremos mais adiante, a cidade de Campina 

Grande traz na poesia concreta de suas praças a força do pensamento poético do Paraibano do 

Século XX, Augusto dos Anjos. Essa poesia se faz cidade e a cidade, poesia.  

Silva (2012) nos propõe uma perspectiva crítica, cultural para a Geografia. Este olhar 

crítico é construído, segundo o autor, a partir da inter-relação entre cultura, saberes populares 

e o conhecimento científico. Silva (2012) trabalha com a relação entre a Geografia acadêmica 

                                                 
12

 Id. p. 61. 
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e a Geografia escolar. Nós, entre a geografia institucionalizada, acadêmica, escolar e a 

educação geográfica na cidade. Silva (2012) trabalha o conceito de ―geopoesia‖. Segundo ele:  

 

No passado [...] A literatura de cordel se tornou um instrumento de comunicação que 

divulgava os acontecimentos para a população, numa época em que os meios de 

comunicação modernos eram de difícil acesso [...] A memória popular preserva e 

transmite velhas narrativas e acontecimentos recentes que fica carregada pelo 

espírito da sociedade. Portanto, a literatura de cordel corresponde a um meio de 

comunicação, um elemento capaz de interligar a sociedade. Data por volta dos fins 

do século XIX o aparecimento dessa literatura impressa, antes disso, a divulgação 

era oral, [...] Ao que tudo indica antes de se fazer impressa como hoje, a divulgação 

era manuscrita, em folhas soltas ou cadernos de papel, registrando os versos a tinta 

ou a lápis e circulando de uma área a outra. Esses manuscritos dariam origem à 

literatura de cordel contemporânea (SILVA, 2012, p. 78).  

     

Para Silva (2012), a literatura de cordel trata-se de um saber prático. ―O saber popular 

ou senso comum apresenta-se como uma forma de conhecimento prático. Embasado em ações 

do cotidiano. [...]‖ (SILVA, 2012, p. 13). É nesta direção que indagamos: como os discentes 

podem conhecer a cidade a partir de uma vivência, considerando sua geografia, sua 

espacialidade? Utilizamos como mediação didático-geográfica dessa leitura espacial dos 

cenários urbanos a Literatura de Cordel. Assim, para Ferreira (2014, p. 27):  

 

Utilizar a literatura em sala de aula favorece o despertar e a aptidão pelo gosto da 

leitura, além de proporcionar aos educandos(as) a visualização de um cenário 

fictício ou real, que eles/elas possam participar através da contextualização da 

leitura. Assim, a leitura intervém na construção da imaginação e do senso crítico 

dos(as) discentes.  [...] A literatura de cordel deve ser explorada pelos 

educadores(as), como um recurso didático cultural que estabeleça a relação entre a 

teoria/prática e conteúdos/realidade.   

 

Onde se lê ―sala de aula‖ na colocação de Ferreira (2014), propomos, em nossa 

pesquisa, a cidade. Onde se lê ―leitura‖, acrescentamos a prática espacial da caminhada e da 

leitura geográfica de mundo, de cidade. Destacamos que a concepção proposta por Barbosa 

(2015) em relação à Literatura de Cordel foi construída de modo articulado com os olhares e 

com a prática dos seus discentes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Salientamos, nesse passo, que encontramos os cordéis aqui trabalhados na prática 

espacial das caminhadas destras e erráticas pelo centro da cidade de Campina Grande. 

Primeiramente, visitando a Banca do Orlando, na Praça da Bandeira. Encontramos alguns 

cordéis com informações elucidativas à pesquisa geográfica sobre a cidade de Campina 

Grande. Alguns com o enredo voltado para o aspecto historiográfico, como o exemplar 

Campina Grande – dos tropeiros ao avião, de Cláudio Melo, e Campina Grande – ontem e 

hoje, de Francisco de Assis Freitas.  
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O primeiro trata da história da formação da cidade, desde a chegada de Teodósio de 

Oliveira Ledo, sertanista de contrato luso que, na geografia de Campina, dizimou muitos 

Índios Cariris e Ariús na formação da Vila Nova da Rainha. Neste cordel, somos apresentados 

à época áurea do algodão e da industrialização na cidade. Encontramos em Freitas (2000) o 

aprofundamento dessa ideia de ―época áurea‖ quando o autor nos apresenta a ideia de ―fase 

áurea‖ da cidade de Sobral, no Ceará, a partir da perspectiva das representações e visões do 

flâneur. No segundo cordel, temos a apresentação dos bairros que compõem a cidade, as 

comidas típicas, o São João – a festa mais esperada do ano, que é realizada no mês de junho. 

Campina possui uma identidade de cidade estudantil, com destaque para as Universidades 

UEPB e UFCG.  

Neste contexto, a Biblioteca Átila Almeida, da UEPB, conta com o maior acervo de 

obras de Literatura de Cordel da América Latina, com mais de 18 mil exemplares, espaço de 

pesquisa para se processar a construção da ponte dialógica entre o modo de conhecimento 

científico apo estético-ético-político. Nesta perspectiva do olhar historiográfico, exposto a 

partir da Literatura do Cordel, salientamos o trabalho de José Alves Sobrinho, intitulado 

História de Campina Grande em versos. 

 Na Literatura de Cordel, encontramos inicialmente não apenas os elementos históricos, 

mas, sobremaneira, o imagético, o simbólico, que revestem o tecido social e espacial-concreto 

da urbanidade campinense. Nela, também encontramos pistas para um roteiro de leitura, um 

conjunto de itinerários (práticos e teóricos) para a compreensão da formação histórica e 

espacial da cidade. Nesta direção, Monteiro (2011) expõe-nos que:  

 

[...] Eu sou poeta. Eis porque este folheto CAMPINA DOS MEUS AMORES é mais 

uma ode à Rainha da Borborema do que um pedaço de história campinense. [...] 

Quem quiser história vá ler José Joffily, Epaminondas Câmara, Cristiano Pimentel, 

Elpídio de Almeida. [...] Como já dissemos, historiadores falam de datas, poetas 

falam de estrelas. [...] Um é terra e água, o outro, fluido e essência. [...] 

(MONTEIRO, 2011, Prefácio).  

  

 Monteiro (2011), neste fragmento do seu cordel, distinguindo inicialmente o ofício do 

poeta do oficio do historiador, apresenta-nos um roteiro de leitura destra de importantes 

historiadores que narraram a historicidade de Campina Grande. Na perspectiva da Literatura 

de Cordel, esta história pode ser assim iniciada:  
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Figura 5 - Capa de cordel: geografia da cidade de Campina Grande. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 O cotidiano tropeiro pode ser visualizado na capa do cordel acima. Nela, recebe 

destaque um conjunto de asininus, jumentos. Pode-se dizer que O jumento foi o parceiro 

ideal, leal e valente deste desbravador dos sertões nordestinos que é o homem tropeiro. Em 

comemoração aos 150 anos do município de Campina Grande (Sesquicentenário), foi erguido 

no Largo do Açude Velho um monumento que articula a imagem destes parceiros do homem 

tropeiro e o aspecto moderno no prédio, denominado de Museu Digital, administrado pelo 

Sesc-CG.   

 Ainda sobre os Tropeiros, destacamos a ausência da mulher nessa função. O professor 

de Geografia pode suscitar a seguinte questão: onde está a mulher? Ela aparece na 

monumentalidade da cidade como mulher rural, campesina, coletora de algodão. Como 

Campina Grande se destaca no beneficiamento e não na produção de algodão, esta mulher 

representada não é a mulher da cidade, mas sim a rural.  

 

 

 

Teodósio de Oliveira Lêdo 

Grande tarefa abraçou 

E logo rusticamente  

Uma vila imaginou  

Casas de barro batido 

Precariamente fundou 

[...]  

Do sertão para o litoral  

Campina era rota certa 

[...]  

Pelos índios Ariús 

Esta terra era habitada 

Até chegar seu fundador  

Com uma posição firmada 

Esta tribo escravizou  

Pra seguir sua jornada 

[...] 

A Vila se arrastando  

Um fato a ser lembrado  

Surgindo logo em seguida 

Feira de cereal e gado 

[...] 

A primeira feira aqui 

De forma experimental  

Foi na Maciel Pinheiro 

Com a Semeão Leal  

Depois houve transferência  

Para o mercado central 

(MELO, 2013, p. 5-7). 
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 Como podemos observar, vemos que a geografia e a história de Campina Grande não 

estão apenas contadas em espaços institucionalizados, como Universidades e os museus, mas 

também nas xilogravuras e na poética dos cordéis.  

 O sertanista Teodósio de Oliveira Lêdo tem sua trajetória contada no Museu Histórico 

e Geográfico de Campina Grande. Este prédio fica localizado na Av. Mal. Floriano Peixoto, 

no prédio do Antigo Telégrapho. A localização deste museu é privilegiada na cidade e fica 

defronte à Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição – Padroeira da cidade de Campina 

Grande. Neste museu, é possível encontrar as rotas geográficas utilizadas por Teodósio para 

chegar à grande campina que batizara ele por Vila Nova da Rainha. Na Praça Clementino 

Procópio, encontramos um monumento dedicado a Teodósio de Oliveira Lêdo. E no Parque 

Evaldo Cruz – Açude Novo –, temos um obelisco construído originariamente para ser o marco 

zero geográfico da cidade, construído em homenagem aos Índios Ariús mortos por Teodósio 

de Oliveira Lêdo. 

 O Agreste paraibano, onde a cidade se encontra, é um entreposto entre o sertão e o 

litoral. Interessante seria o professor de Geografia investigar com os seus alunos esse 

imaginário social campinense em torno de sua ―aura‖ cosmopolita e desenvolvimentista, que 

a distingue das cidades circunvizinhas. Essa discussão está posta por Andrade (2014) em sua 

tese doutoral, intitulada Mitologias do progresso na construção de uma grande Campina 

(1920-1940).  

 Campina Grande era habitada originariamente por índios Cariris e Ariús. A 

homenagem promovida através do Obelisco do Açude Novo gerou, à época da sua 

construção, uma discussão: se este monumento deveria ser dirigido àqueles ou a estes. 

Entendemos que a querela se dilui no sentido de que as terras pertenciam aos Cariris. Os 

Ariús foram posteriormente introduzidos no território no contexto da tentativa de escravização 

e de diluição da resistência indígena.  

 Outro marco histórico importante da história de Campina Grande contada na 

Literatura de Cordel é sua feira. Ela era originariamente promovida na Rua atualmente 

denominada Rua Maciel Pinheiro. Atualmente, ele fica no terreno localizado por detrás da 

Igreja Matriz (Catedral). Podemos dizer que a linguagem da Literatura de Cordel é um convite 

à educação do nosso olhar geográfico para a cidade de Campina Grande. Através do cordel, 

somos convidados a experimentar outro olhar para a sua história e geografia. Nesse sentido:  
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Figura 6 – Capa de cordel com destaque para o espelho d‘água do Açude Velho.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 Consideramos a dimensão do imaginário social como espaço recriado da cidade, a 

partir de tensões entre a dimensão estético-científica. Entendemos este conceito de espaço 

recriado a partir da prática da caminhada, e não apenas do ponto de vista teórico. Através 

dessa ótica errante de leitura da cidade, acessamos este imaginário social acerca da cidade 

Campina Grande a partir das relações que a cidade possui com a capital paraibana, João 

Pessoa. Notoriamente reconhecidas no âmbito da cidade, senso comum, cotidiano e marcadas 

por uma tônica de rivalidade e regionalismos. Esta é parte da dinâmica exógena na qual a 

imagem corpográfica da cidade está envolta. Mas há uma dinâmica endógena, construída 

interbairros, que pode ser explorada pelo professor de Geografia na educação do olhar 

geográfico de seus alunos.  

 Destacamos, nesta perspectiva, que, no bairro de Bodocongó, ficam localizadas a 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), com suas respectivas reitorias. Nesse bairro, fica localizado o Açude de Bodocongó. 

Esse espaço geográfico tem o desenho geomorfológico de uma bacia hidrográfica. A 

compreensão da dinâmica hídrica na cidade passa pela compreensão dessa geografia. Em seu 

 

 

 

Homem, mulher e 

criança.  

Jovem, menino e 

menina,  

Quero convidar vocês 

Para conhecer Campina. 

Tem um clima agradável 

Lugar que tem gente 

boa,  

A cento e vinte 

quilômetros  

Da Capital João Pessoa. 

É uma cidade animada 

Pra viver não tem 

melhor 

Começa no Catolé  

Vai até Bodocongó.  

Só falei até agora  

Dois Bairros da região,  

Quando é no mês de 

junho 

Em Campina tem São 

João 

São trinta dias de festa,  

Alegria e animação. 

 

 

 Todos os dias em 

Campina 

Você vai vê novidade 

Tem a Praça da 

Bandeira 

Bem no centro da 

cidade 

Pra gente bater um 

papo  

E fazer boa amizade. 

[...] 

Campina é minha 

terra 

Esse lugar é o meu 

mapa 

[...] (FREITAS, s.d., 

p. 3; 5; 9; 14).  
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entorno, encontra-se inaugurado recentemente um parque – um espaço de lazer com quadras 

poliesportivas.  

 No futuro, a prefeitura de Campina Grande projeta a instalação de um jardim botânico 

para este espaço da cidade. No entorno do Açude de Bodocongó, temos recentemente a 

chegada da Central de Aulas da UEPB. Este prédio marca uma ampliação das construções 

imobiliárias ao redor do Açude de Bodocongó. Segundo dados do Jornal da Paraíba de 11 de 

outubro de 2015, o quadro de discentes universitários entre as cinco Instituições de Ensino 

Superior da cidade, entre universidades públicas e faculdades privadas, é de cerca de 50.000 

(cinquenta mil) estudantes. Dentre estes, 3.000 (três mil) deles estão matriculados em cursos 

técnico-profissionalizantes e 2.700 alunos de Pós-Graduação estão distribuídos entre cursos 

de Mestrado, MBA e Doutorado.   

 O Maior São João do Mundo é a festa que projeta a cidade nacional e 

internacionalmente. São 30 dias dedicados ao forró. Destaque para o ―Trem do Forró‖, que sai 

da Estação Velha do Museu do Algodão e se dirige até o Distrito de Galante no compasso do 

forró e da Maria Fumaça, o trem. A novidade deste ano de 2017 é que, depois das 

festividades, há a previsão de que esta linha de viagem férrea passe a ser ofertada o ano 

inteiro, como estratégia da política pública de turismo da cidade. 

 Nesta viagem de trem, há a possibilidade de os professores de Geografia realizarem 

excursões com seus alunos. De forma errática, esta experiência geográfico-educativa da 

viagem de trem pode ser acessada pelo professor de Geografia e seus alunos através daquilo 

que Ferraz e Fernandez (2013) denominam Imagens sonoras: exercícios a partir das músicas 

selvagens. Na ótica da musicalidade, há vários artistas e composições através dos quais o 

professor de Geografia pode exercitar o olhar errático com seus alunos. São variações de 

Forró, dentre as quais destacamos o segmento do Xaxado, forró campinense. Marinês é 

popularmente conhecida como A Rainha do Xaxado. Ela levou esta identidade musical 

campinense além mar.  

 No âmbito nacional, Genival Lacerda também levanta a bandeira do Forró 

campinense. Neste importante evento cultural da cidade, as quadrilhas juninas ganham 

destaque. Elas possuem uma estrutura organizacional que trabalha o ano inteiro. São de vários 

bairros da cidade e visam, no período dos festejos juninos, a proporcionar competições entre 

elas no centro da Pirâmide do Parque do Povo. Em Campina Grande, acontece a Etapa 

Agreste do Festival Junino Paraibano. Nele, as quadrilhas se classificam para uma disputa 

regional, em que participam quadrilhas de todos os Estados do Nordeste do Brasil. Pensar a 
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forma de organização regional desta competição pode ser um ponto de diálogo entre a 

Geografia acadêmica e a geografia da cidade.   

 Espaço de encontro e da sociabilidade campinense é mesmo a Praça da Bandeira. Essa 

praça dialoga com o espaço do Abrigo Maringá, na Praça Clementino Procópio, com 

pastelarias e lanchonetes variadas. Também há um sebo de livros muito antigo instalado nesta 

praça.  

 Com relação à sociabilidade campinense, destacamos o espaço geográfico do 

Calçadão da Cardoso Vieira. Estes três espaços são bastante representativos da sociabilidade 

campinense no centro da cidade. Além do aspecto historiográfico e antropológico nos quais a 

cidade é constituída, também o aspecto geográfico ganha destaque na Literatura de Cordel. 

Seguindo uma tônica mais poética e apaixonada da cidade, temos o cordel Campina dos meus 

amores – Ode a Rainha da Borborema, de Manoel Monteiro.  

 

Figura 7 - Capa de cordel: xilogravura do MAAP no Açude Velho. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 A altitude da cidade faz com que a amplitude térmica seja alta o ano inteiro, com 

variação de aproximadamente 10ºC. Em termos toponímicos, uma ―campina‖ corresponde a 

 

 

 

No Nordeste brasileiro 

A geografia traça  

Uma cidade bonita  

Que a brisa beija e abraça  

―Bela namoradinha 

minha‖ 

Todos a chamam 

RAINHA 

Por seu charme e sua 

graça.  

No dorso da Borborema  

CAMPINA está 

incrustada 

[...]  

VILA NOVA DA 

RAINHA 

Chamou-se em tempos 

d‘antanho 

Mas por seu comércio 

forte 

Sua indústria e seu 

rebanho 

Desde o nascer que se 

expande 

Para ser CAMPINA 

GRANDE 

 

 

 Por causa do seu 

tamanho 

Acima 600 metros 

Do verde mar litoral 

No chamado 

PIEMONTE 

DA BORBOREMA 

um portal 

Aonde se vê 

CAMPINA 

GRANDE já de 

pequenina,  

Cosmopolita e Rural.  

[...] 

Entre as aragens do 

Brejo 

E o tépido Cariri 

Aos 120 quilômetros  

O Atlântico está logo 

ali 

Com o seu verde/azul 

régio,  

Por todo esse 

privilégio 

É bom ter nascido 

aqui. (MONTEIRO, 

2011, p. 1; 3).  
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uma denominação geomorfológica. Segundo o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, 

campina significa: ―Campo extenso, pouco acidentado e, sem árvores, geralmente coberto de 

ervas; prado; planície; campo limpo‖ (FERREIRA, 1986, p. 329). Observaremos, através da 

leitura dos perfis altimétricos, que esta afirmação de uma ―campina‖ como expressão de uma 

geomorfologia ―pouco acidentada‖ encontra objeção na geografia do centro da cidade de 

Campina Grande. Viver no cume do Planalto da Borborema equivale a viver num ambiente 

campestre. O traço característico da Mesorregião do Agreste na qual se localiza a cidade de 

Campina Grande é a presença de elementos de várias paisagens naturais, em especial, do 

Brejo e do Cariri – com traços característicos de uma região semiárida. A Zona Sudoeste da 

cidade possui características das paisagens naturais do Bioma Caatinga, e a Zona Leste, sim, 

campestre, próxima das características do Brejo paraibano. A Literatura de Cordel nos oferece 

elementos para a compreensão da biogeografia em que se insere a cidade: 
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Fig. 8. Capa de cordel: elementos geográficos do Bioma Caatinga.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 No cordel composto por Almeida (2015), encontramos um olhar direcionado para a 

natureza da Região Semiárida, onde a cidade de Campina está inserida. Almeida (2015), em 

 

 

 

Num passado bem distante  

Não havia plantas, animais  

,as o Céu e o Sol existiam  

Os dias passavam iguais  

Porque nada acontecia  

Só tédio e monotonia  

Só tristeza e nada mais 

 

Só com poeira e as pedras 

A Terra também existia  

Porém sem nenhum vivente  

Nem água sequer havia  

Nada de fauna e de flora 

Passo a contar agora 

Em forma de poesia 

 

O Sol era todo amarelo 

A Terra toda cinzenta  

Nenhuma gota de água 

Deserta e poeirenta  

Norte, Leste, Oeste, e Sul 

O Céu só tinha azul 

Na rotina sonolenta 

 

Quando o dia amanheceu  

O Sol surgiu violento 

Feito um vulcão em 

chamas 

Aquecendo a Terra e o 

Vento 

Com seu brilho radiante 

Com seu bafo escaldante 

Deixando tudo ao relento  

 

E queimou o dia inteiro  

Com toda fúria e poder 

Viu toda a flora secar  

Sem dó e sem padecer  

O verde ficou cinzento  

Cessou o clima, o vento 

Cenário triste de ver 

 

O Sol sorriu satisfeito  

Ao ver tal destruição  

Que tudo tinha ocorrido  

 

 

 [...]  

O Sol olhou para Terra 

Viu que extinguiu toda a 

vida 

Pois tudo estava 

cinzento 

A Terra descolorida 

Posso agora descansar  

Sozinho volto a reinar 

Veloz fez sua partida 

 

Depois do Sol ir embora 

Para além muito distante 

Todos os seres da Terra 

Surgiram neste instante  

Comemorando vitória 

Vou lhes conter a 

história  

Do Plano mirabolante 

[...]  

Fingindo que estavam 

mortas  

Folhas secaram, caíram 

Formando grandes 

camadas 

A Terra inteira cobriram 

Protegendo-a do calor 

Um escudo protetor 

No solo distribuíram  

 

Folhas viraram espinhos  

Lagos ficaram rachados  

Animais com 

mimetismo  

Ficaram adaptados 

Uma cor acinzentada  

O Sol olha, não ver nada  

[...] 

 

Pra marcar onde chover  

De forma muito sutil  

O juazeiro e o Angico  

Grande missão assumiu  

Sinalizando que há vida 

Na Caatinga ressequida 

Que a vida não 

sucumbiu 

(ALMEIDA, 2015, p. 1-

2; 14-16)  
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seu cordel, dá centralidade à nossa categoria do olhar. O professor de Geografia pode utilizar 

este cordel para apresentar elementos da dinâmica natural da cidade de Campina Grande.  

 Outra face geográfica importante de Campina Grande é que ela viveu o seu processo 

de industrialização no Ciclo do Algodão, e não a partir do Ciclo do Café, como se 

desenvolveu no restante do Brasil. O professor de Geografia pode construir um gráfico com 

seus alunos que demonstre a relação entre o declínio da economia campinense, notadamente 

organizada no beneficiamento do algodão, na primeira década do século XX, e a consecutiva 

curva ascendente da industrialização em São Paulo. Um artigo que pode nortear esta leitura 

dos processos de industrialização em Campina Grande numa escala nacional e, em especial, 

na escala regional se encontra no artigo de Maria Francisca Thereza C. Cardoso (1963), 

intitulado Campina Grande e sua função como capital regional, publicado na Revista 

Brasileira de Geografia.  

 Durante o período áureo do algodão, seu período de opulência (FREITAS, s.d.), 

Campina Grande foi chamada de Liverpool Brasileira, em relação ao desenvolvimento de 

indústrias no setor têxtil. A história da industrialização da cidade pode ser aprofundada pelo 

professor de Geografia através da leitura de Lopes (2004), Oliveira e Rodrigues (2007), na 

obra 100 anos do Trem Maria Fumaça. Nela, os autores nos apresentam a história da chegada 

do trem em 1907 na cidade de Campina Grande. Temos o contexto social e político da 

construção da Estação Velha. O professor de Geografia pode utilizar esse material para 

problematizar com seus alunos a respeito da Estação Nova, localizada próximo ao Segundo 

Batalhão de Polícia no Bairro do 40. 

 Ainda sobre os processos de industrialização em Campina Grande, o professor de 

Geografia pode trabalhar o livro proposto por Oliveira e Rodrigues (2009), intitulado 

Memorial FIEP: seis décadas de ações transformadoras. Nesta obra, os autores nos oferecem 

os contornos históricos da construção do prédio da FIEP na cidade de Campina Grande. O 

único município a possuir uma Federação das Indústrias fora das capitais federais no Brasil é 

o de Campina Grande-PB. Esse cenário de opulência industrial trouxe modificações 

significativas à paisagem da cidade, que se urbanizava. Para aprofundamentos esses processos 

de urbanização, dialogamos com Oliveira (2005), em sua dissertação de mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo intitulada Do discurso dos planos ao plano discurso: PDLI – Plano 

de Desenvolvimento Local de Campina Grande 1970 – 1976. Ela nos apresenta os ideários 

dos modelos de desenvolvimento urbano no Brasil entre 1970 a 1976. Neste texto, Oliveira 

(2005) nos apresenta a cidade de Campina Grande-PB no contexto dos planos nacionais de 

desenvolvimento urbano. A autora trabalha o conceito de ―desenvolvimento 



48 

comprometimento‖, refletido a partir da contribuição da gestão do Prefeito de Campina 

Grande Evaldo Cruz. 

 Foi no comércio, setor terciário da economia, que a cidade de Campina Grande-PB 

encontrou a sua reestruturação após o declínio da economia algodoeira. Há várias rugosidades 

geográficas na cidade que expressam as marcas desse período. Nessa direção nos provoca 

Barguil (2006), com o texto que tem como título uma pergunta: Educação e arquitetura: é 

possível uni-las? A nossa proposta de andanças na cidade busca enfrentar este desafio posto 

por Barguil (2006). Esta mesma articulação entre arquitetura e educação é posta por Capel 

(2005), num capítulo da obra La morfologia de las ciudades, intitulado Los edificios para la 

educación, la cultura y el ócio.  

 Nessa direção, encontramos a monografia proposta por Oliveira Filho (2006), 

intitulada Interpretando com a paisagem: projeto temático de urbanização do parque da 

criança Campina Grande-PB. A monografia de Oliveira Filho (2006) organiza-se em três 

capítulos. No primeiro, o autor oferece-nos uma reflexão sobre os conceitos e a tipologia 

referente aos espaços urbanos. Neste primeiro capítulo, o autor nos apresenta o conceito de 

―espaços livres públicos‖. No segundo, o planejamento e a gestão do espaço de recreação 

público. Por fim, no terceiro, o Parque da Criança. Esses são alguns elementos que podemos 

utilizar na mediação da construção de uma ambiência educativa na cidade de Campina 

Grande.    

Nessa direção, o cordel de Braga (2012) apresenta-nos uma reflexão política acerca do 

Açude Velho. É interessante que há um cordel que nos conta esta história, que possui íntima 

relação com o Açude Velho e o sistema métrico adotado pelo Estado. Esse tema pode ser 

aprofundado em Câmara (1998), na obra Datas Campinenses, e em Câmara (1999), na obra 

Os Alicerces de Campina Grande: esboço histórico-social do povoado e da vila (1697-1864), 

obra de importância documental para investigações acerca da formação da cidade. Esta 

formação toma como referência os contextos históricos dos seguintes períodos: Colonial, 

Primeiro Império, período de transições regenciais e Segundo Império. Destacamos o último 

capítulo, dedicado à compreensão dos elementos materiais e simbólicos do ethos urbano 

campinense. O último ponto deste capítulo recebe o título de outra obra do autor: Datas 

campinenses. Outros aprofundamentos encontramos em Almeida (1962), na obra História de 

Campina Grande.  
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Figura 9 - Cordel encontrado pelo Grupo de Estudos Escolarcidade na Banca do Orlando, na Praça da Bandeira, 

ao iniciar a primeira excursão. Fonte: Acervo do pesquisador. 
 

 A geografia da cidade de Campina Grande conta sua história. Esta história pode ser 

apreendida através de um olhar destro, oficial, ou errático através da Literatura de Cordel, do 

cinema, da fotografia, das crônicas, dos contos. Gurjão (2000) apresenta uma vasta produção 

de artigos científicos e de livros, dentre os quais destacamos Imagens multifacetadas da 

história de Campina Grande. Nesta obra, organizada por Gurjão (2000), encontramos oito 

capítulos, oito textos de autores distintos refletindo sobre aspectos que vão desde a formação 

da cidade até os elementos materiais e simbólicos da modernidade que gravitaram em torno 

da invenção de uma imagem moderna da cidade. Destacamos o conceito de ―emblemas da 

modernidade campinense‖, proposto pela Profª. Ma. Maria José Silva de Oliveira no 

capítulo/texto 7, e o conceito de ―paisagem recriada‖, proposto por Marisa Braga de Sá no 

capítulo/texto 8.   

 Quando Campina Grande vive o declínio da fase áurea do algodão, ocorre um período 

de transição. Ela passa a destacar-se no terceiro setor da economia, no comércio. Nesse 

período, a cidade foi chamada de A Capital do Trabalho – esta expressão se encontra em dois 

lugares: primeiro, no hino do município, que possui letra de Fernando Silva e música de 

Antônio Guimarães. E, em segundo lugar, num monumento organizado pela Academia 

Campinense de Letras, localizado na Praça Clementino Procópio. A capa do vinil do Hino 

 
 

 

 

 

A história do Brasil 

É a história dos mandões 

Tão alheias são do povo 

Todas as suas decisões,  

Indiferente, aos seus ais 

Não avaliam, jamais,  

Suas insatisfações.  

[...] 

Foi Assim com A Revolta 

Do Quebra-Quilos chamada,  

Posta de cima pra baixo 

Goela adentro empurrada 

[...]  

Específica, foi uma 

Revolta contra o sistema  

De medidas e de pesos 

[...]  

O sistema que previa  

A mudança de medida 

Vem lá da França [...] 

 

 

 

 

 

 

A imposição da lei 

Resultou em confusão 

Eram feiras saqueadas 

Bem como, a destruição 

De metro, peso e balança, 

Aumentando a 

insegurança,  

De toda a população.  

João Carga D‘água, que 

era 

O João Vieira da Silva;  

O ―temido cangaceiro‖.  

Dando início à ofensiva, 

Pegou as caixas e, rude, 

Jogo-as dentro do Açude 

Velho 

Ante a multidão ativa.  

[...] 

(MEDEIROS, 2012, p. 1-

3; 12) 
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Oficial de Campina Grande traz, em primeiro plano, o Obelisco do Parque Evaldo Cruz. Ao 

lado do espelho d‘água do Açude Velho e da Pirâmide do Parque do Povo, revelam um 

sentido metonímico em relação à cidade.  

 
 

 

 
 

 

 

Figura 10 - Disco do Hino Oficial do Município de Campina Grande. Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 Observaremos nos mosaicos que a forma da pirâmide é uma presença marcante em 

vários monumentos do centro, em especial, a Pirâmide do Parque do Povo. Essa forma 

triangular está impressa no Brasão e na Bandeira do Município de Campina Grande
13

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?q=bras%C3%A3o+e+bandeira#.Wd0FyWhSzIU> 

Acesso em: 10 out. 2017.  
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―Única entre muitas!‖ 

 

 

 

Figura 11 - Brasão de Armas e a Bandeira do Município de Campina Grande-PB. Fonte: Acervo do 

pesquisador. 

 

O Brasão de Armas é composto por um Escudo, uma Insígnia e um Lema. A inscrição 

latina no Brasão de Armas significa ―Única entre muitas!‖. Na Bandeira do Município, as três 

espadas representam a participação de Campina Grande em três Revoluções – no Período 

Imperial: a Revolução Pernambucana de 1817; na Confederação do Equador, em 1824, e na 

Revolução Praieira de 1848. A professora Ma. Maria José Silva de Oliveira nos propõe o 

conceito de ―emblemas da modernidade campinense‖ em Gurjão (2002).  

A simbologia triangular na Bandeira diz respeito às esporas de um cavaleiro em alusão 

aos tropeiros – fundadores da cidade. Ainda na perspectiva da linguagem musical, a cidade de 

Campina Grande possui um segundo hino. Este dedicado exatamente aos fundadores. Um 

hino extraoficial, declamado pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga, creditado a Rosil Cavalcanti e 

escritao pelo Uirapuru da Rainha da Borborema, Raimundo Asfora – Tropeiros da 

Borborema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_LRqKt1aZer0/Sw_SX68KzOI/AAAAAAAAA2o/b0gQuDlGnpI/s1600/Brasao.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_LRqKt1aZer0/Sw_SX68KzOI/AAAAAAAAA2o/b0gQuDlGnpI/s1600/Brasao.jpg
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Estala relho marvado 

Recordar hoje é meu tema 

Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema 

 

São tropas de burros que vêm do sertão 

Trazendo seus fardos de pele e algodão 

O passo moroso só a fome galopa 

Pois tudo atropela os passos da tropa 

O duro chicote cortando seus lombos 

Os cascos feridos nas pedras aos tombos 

A sede e a poeira o sol que desaba 

Rolando caminho que nunca se acaba 

 

Estala relho marvado 

Recordar hoje é meu tema 

Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema 

 

Assim caminhavam as tropas cansadas 

E os bravos tropeiros buscando pousada 

Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora 

Saindo mais cedo que a barra da aurora 

Riqueza da terra que tanto se expande 

E se hoje se chama de Campina Grande 

Foi grande por eles que foram os primeiros 

Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros. (Raimundo Asfora/Rosil Cavalcanti/Luiz 

Gonzaga). 

 

 Recordações, memórias são conteúdos daquilo que chamamos em nossa pesquisa de 

corpografias-cidade. Há na relação entre as músicas que tomam a cidade como musa e em seu 

hino oficial uma oportunidade para o professor de Geografia trabalhar a cidade cantada, 

declamada em poemas. Este pode ser um modo de aproximação às geografias da cidade. Em 

quantas outras músicas a cidade de Campina Grande poderia ser utilizada pelo professor de 

Geografia, tanto na Universidade quanto na educação básica?!
14

 A própria concepção de 

ritmo, lido através dos movimentos produzidos na dinâmica sócio-espacial, na cidade, pode 

nos favorecer numa interessante aproximação entre a cidade e a arte através da música. Há 

uma música ou uma harmonia que expresse, para nós, a cidade?!  

 Salientamos que não podemos afirmar que, após o período áureo do algodão, a cidade 

perdeu sua vocação industrial. Vale ressaltar que é exatamente no segundo setor da economia, 

o industrial, no qual se destaca, já que um único algodoeiro não foi plantado na cidade. Seu 

foco nesta época era o beneficiamento do algodão – descaroçamento, ensacamento e logística 

de distribuição. A chegada do trem em 1907 na cidade teve papel primordial neste sentido, e a 

Estação Velha, que fica próxima ao Açude Velho, esteve no itinerário de nossas caminhadas e 

observações geográficas na nossa primeira excursão.     

                                                 
14

 Destacamos, dentre as várias músicas que tomam a cidade de Campina Grande como musa, a canção 

Campinense: letra composta por João Oliveira e Música de Mestre Duduta, na voz de Eloísa Olinto. 

Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2011/07/da-serie-musicas-que-falam-em-campina.html#.Wd-

lE2hSzIU>. Acesso em: 12 out. 2014.   
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 Outro dado importante a respeito da geografia da cidade diz respeito à sua estratégica 

localização entre o Brejo e o Cariri paraibano. O Brejo Paraibano é marcado por altitudes 

relativamente iguais a Campina Grande ou até superiores em algumas localidades, como, por 

exemplo, no município de Areia. Pode-se dizer que a cidade de Campina Grande guarda 

características de ambas. A mesorregião do Agreste, onde se localiza a cidade de Campina 

Grande, fica entre as Mesorregiões da Mata e da Borborema. A relação entre o campinense o 

pessoense está bem retratada no cordel A peleja do campinense com o pessoense, de Francisco 

Assis de Freitas:   

 

Figura 12 - Capa de cordel: a rivalidade entre o campinense e o pessoense.   

  

 

 

[...] 

E vi um muito exaltado 

Parecia ser gente boa 

Um morava em 

Campina 

E o outro em João 

Pessoa 

E o campinense disse:  

Que não fugia da raia 

E só vinha em João 

Pessoa 

Pra tomar banho de 

praia.  

E ainda disse mais  

Com muita satisfação 

Vai passear em 

Campina 

E conhecer o São João 

Vai lá ao parque do 

povo 

No outro dia tem jogo,  

Campinense e Botafogo  

E vai ser no Amigão.  

Quando for no outro dia  

Ainda vou te esperar.  

Pra comentar o placar 

Estou lá no calçadão.  

 

 

 

 

 

 

 

Tu vai ver o 

campinense  

Apanhar no Amigão 

Ainda no outro dia  

Vou gozar de tua cara  

No centro do calçadão 

Vou te ver desconfiado  

Com a cara de bobão.  

E rapaz de Campina 

disse:  

Já vi muitas vezes  

O Botafogo apanhar  

Do Campinense e do 

Treze.  

E agora no próximo 

jogo 

Quero ver mais uma 

vez 

O Botafogo apanhar  

Se tornar nosso 

freguês.  

[...] 

(FREITAS, s.d., p. 3-

6). 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 O Cordel de Freitas (s.d.) traz no título um elemento da identidade de Campina Grande 

e nos apresenta outro. Expliquemos. Há uma tônica de rivalidades históricas entre a Capital 

do Estado da Paraíba, João Pessoa, e Campina Grande – considerada ―A Capital do Trabalho‖ 

em seu Hino Oficial. Um dos traços dessa disputa eivada de regionalismo e de um capital 
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simbólico em torno da cidade temos entre os clássicos do futebol paraibano, os jogos entre os 

times de Campina, Campinense Clube e Treze, e o Botafogo de João Pessoa. Mas este 

segundo traço é marca de uma relação intercidades. O clássico da cidade é mesmo aquele 

entre Treze (Galo) versus Campinense (Raposa) – denominado Clássico dos maiorais:  

 
Figura 13 - Capa de cordel: Clássico dos Maiorais: Treze versus Campinense.  

 

 

 

 

 

Vou falar pra vocês 

Não me canso sempre 

falo 

No desafio do ano 

Da raposa X Galo 

Ao grande Deus da 

Justiça  

Este nome que mais 

falo 

A escrever mais um 

tema 

Sem remorso e sem 

abalo 

Vou falar do desafio  

Da Raposa X Galo 

[...]  

O brucutu do repente  

Vou agora convidá-lo  

Pra um grande desafio  

Mais vou vencer  eu já 

falo 

Ele defende a raposa 

E eu vou defender o 

galo 

 

 

 

 

 

 

Galo 

Na loteca eu sou treze 

O talismã de Zagalo 

Você não tá na loteca 

Tá só no verbo robalo 

O teu nome tá no chão 

E vai descer pelo ralo 

 

Raposa 

Com estas tuas 

heresias  

Jamais mesmo eu me 

calo 

Carrego tuas galinhas  

E depois que eu 

derrota-lo  

Tomo conta do puleiro  

Pra lá não cantar mais 

galo. 

[...] 

(Costa, 2015, 1-3).  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 Estes cordéis, assim como o uso de imagens de cartões-postais da cidade de Campina 

Grande, foram elementos de mediação didática entre a Geografia acadêmica e as geografias 

da cidade. Esses elementos foram por nós discutidos nas reuniões do Grupo de Estudos 

Urbanos (GEURB-UEPB) com os professores Dr. Antonio Albuquerque da Costa, Me. Arthur 

Valverde e pela professora Ma. Caline Mendes de Araújo. Como a ideia preliminar dos 

docentes era a realização de algumas caminhadas pelo centro da cidade, discutimos, 

conjuntamente, que muitas das imagens representativas da cidade em cartões-postais faziam 

referência a prédios ou monumentos que ficavam localizados no centro da cidade. 

 Os cordéis e os cartões-postais foram, assim, também elementos importantes para 

pensarmos a forma como apresentar a caminhada à deriva aos discentes da Licenciatura em 



55 

Geografia, na atividade que viria a ser desenvolvida posteriormente às excursões geográficas 

realizadas no centro da cidade. A partir desses diálogos, compreendemos que a cidade não é 

constituída apenas de concretude – há nela uma carga simbólica muito forte a revestir suas 

ruas, suas calçadas, suas lojas e vitrines, como também no comportamento das pessoas que 

por ela circulam e a dinamizam sócio-espacialmente. Nesse sentido: ―Para a compreensão das 

práticas espaciais cotidianas, a Geografia tem buscado aprofundar entendimentos sobre a 

cidade, o urbano, o cotidiano, a cultura, reafirmando o conteúdo material e simbólico na 

totalidade do espaço. [...]‖ (CAVALCANTI, 2013, p. 75).  

 Essa totalidade a entendemos como complexa na medida em que é construída, dentro 

de sistemas sociais plurais: econômicos, culturais, políticos. A educação do olhar geográfico à 

qual voltamos nossas atenções com as caminhadas destras e erráticas, pela cidade, deve estar 

atenta às contradições e interseções que estes subsistemas formam, na composição da imagem 

da cidade. O conceito de totalidade é, nesta proposta das excursões geográficas na cidade, 

relativizado quando optamos, metodologicamente, por trabalhar com cenários – composições 

construídas pelos itinerários dos caminhantes, na exata medida em que, através de suas 

escolhas, apontam recortes sócio-espaciais do centro da cidade. Essa totalidade espacial da 

cidade também é por nós relativizada quando efetuamos um recorte fenomênico neste 

objeto/cidade, ao optarmos em trabalhar com o centro histórico da cidade. Sem, contudo, 

ficarmos circunscritos a ele.  

 Observamos que nesta perspectiva de aprendizagem geográfica na cidade 

privilegiamos o contexto espacial mais próximo de nossos alunos e, neste diapasão, nos 

consorciamos ao conceito de desenvolvimento cognitivo por relação proximal, proposto por 

Vygotsky, como fundamento da construção do conhecimento geográfico a partir da vivência 

destra e, errática da e, na cidade. O professor(a) nesta situação é um mediador(a) no processo 

de construção do conhecimento e, não um detentor do conhecimento a ser transmitido. Essa 

proposta é acolhida, atualmente, no Brasil, pelas ideias da professora Lana de Souza 

Cavalcanti (2001) nos dá os contornos do relato de experiência no Estágio Docência.  

Diante destas premissas, salientamos que, trabalhamos com as excursões geográficas, 

no centro da cidade de Campina Grande, enquanto exercício de observação na esfera do 

cotidiano na cidade. Nessa perspectiva, conforme Alderoqui (2006), o programa das 

excursões se confundiria com uma proposta de ação-investigação. É tomando tanto a prática 

de ensino de Geografia na Universidade quanto a educação geográfica na cidade que 

propomos as caminhadas destras erráticas. Desse diálogo, como afirmamos anteriormente, 

entendemos se realizar a escolarcidade. Nessa perspectiva escolar da cidade, a cidadania é por 
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nós considerada na acepção de uma competência (ALDEROQUI, 2006) a ser formada, 

levando-se em conta a formação geográfica, porquanto dotada pela compreensão sócio-

espacial da cidade.  

Entendemos que esta cidadania, enquanto competência geográfico-educativa, seja 

constituída através do ato de pensar e de usar os espaços públicos, sua arquitetura, suas ruas, 

seus calçadões, praças, museus, como espaços de convivência urbana na cidade. ―[...] es 

necesario tener conocimientos para poder pensar y usar la ciudad. [...]‖ (ALDEROQUI, 2006, 

p. 232). Os espaços públicos estão imersos numa malha de interesses, muitos deles privados, e 

não coletivos.  

Buscamos apresentar a cidade de Campina Grande a partir de um diálogo entre uma 

literatura destra, documental, histórica, científica, e a Literatura de Cordel. Ao longo do texto, 

esse diálogo se realizará a partir de outras linguagens e expressões culturais que dão 

visibilidade à cidade.  

Desenvolvemos nessas caminhadas pela cidade a construção de uma geografia a pé, 

através da qual a geografia da cidade é-nos revelada não apenas por intermédio de nosso 

olhar, mas de outros dois olhares: dos docentes e dos discentes da Licenciatura em Geografia. 

Juntos, excursionamos e derivamos, exercitando nossa leitura geográfica dos cenários urbanos 

que compõem a cidade. Também nelas inscrevemos nossas pegadas, nossos geografismos. 

Esses elementos nos dão, portanto, suporte ao diálogo entre educação geográfica na cidade, a 

partir das caminhadas, promovedora da nossa própria politicidade, e o Ensino de Geografia na 

Universidade. Nessa direção, passamos a apresentar os caminhos por nós trilhados na 

compreensão desta educação do olhar geográfico na cidade.  
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2         EDUCANDO O OLHAR GEOGRÁFICO EM CAMINHADAS 

 
Vou te contar os olhos já não podem ver 

Coisas que só o coração pode entender 

Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho 

[...] 

Da primeira vez era a cidade 

Da segunda o cais a eternidade, 

Agora eu já sei, 

[...] 

(Música: Wave. Composição de Tom Jobim) 

 

 

 

Caminhar é, antes de tudo, colocar o olhar em movimento. Mesmo uma pessoa cega o 

coloca em movimento através da audição e da ativação dos olhos da pele. Estes são os 

contornos da Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso: 

percepção, concepção e psicomotricidade. Esta Didática Urbana nos é um convite à 

construção de uma educação geográfica menos sedentária. Entendemos o olhar geográfico 

como sendo multifacetado. O geógrafo não olha a cidade apenas com os seus olhos, ele 

aprende a vê-la ouvindo seus sons, apreciando seus aromas ou esquivando-se de seus odores, 

saboreia ele os seus ritmos. Nessa direção, lança-nos luzes o discurso do professor Paulo 

Cesar da Costa Gomes (2013), na obra O lugar do olhar: elementos para uma geografia da 

visibilidade. Nesta obra, o autor trabalha a imagem da cidade como objeto do conhecimento 

geográfico.  

Vivemos, segundo Gomes (2013), na ―era das imagens‖. ―[...] Elas estão presentes 

abundantemente em todos os campos da vida social, grandes parcelas da comunicação e da 

informação são veiculadas por elas. [...]‖ (GOMES, 2013, p. 5). Nosso olhar é, 

primeiramente, segundo o autor, um potencial consumidor de imagens. A imagem, para ele, 

tratar-se-ia de uma síntese integrada de forma, cores e significados – acrescentamos a esta 

síntese o movimento corporal. Retirar-nos do movimento e suspendermos, por um momento, 

o devir, no qual o corpo do indivíduo está submetido, e fazê-lo pensar, atrair a sua atenção por 

um momento, é algo que envolve a educação do olhar, envolve o raciocínio, envolve a 

observação geográfica.  

Gomes (2013) afirma haver um paradoxo como fundamento na relação cidade-

imagem. Segundo ele, ao abrirmos um campo de visibilidade, deixamos, ao mesmo tempo, 

outro, no campo da invisibilidade. Esse paradoxo é fundamento da educação geográfica na 

cidade proposta por Alderoqui (2006). Segundo a autora argentina, entre a cidade pensada e a 

cidade vivenciada, há uma descontinuidade. Entre uma e outra, temos duas lógicas: a 



58 

primeira, formal, e a segunda, material. Articulamos as duas. Conforme a autora, ―[...] 

existem aquelas imagens que, por conseguirem se extrair do fluxo da continuidade, se 

singularizam; mais do que percebidas, elas são individualizadas e recebidas com destaque‖ 

(GOMES, 2013, p. 6). Compreendemos essa recepção daquilo que é percebido na esfera da 

concepção – formação de conceitos.  Estes nos recriam um novo entendimento através de 

imagens. Na cidade, há imagens que se sobressaem às outras, e isto ocorre segundo 

determinadas condições geográficas, sócio-espaciais.  

Vários são os elementos pensados para construí-las e realçá-las. Gomes (2013) 

enfatiza a tese de haver na cidade uma competição entre imagens. Mas o que elas competem 

entre si? Nosso olhar, atenção e interesse. Para isto, elas, as imagens, estão envolvidas num 

tecido de estratégias, nem sempre visíveis num primeiro momento. Michel De Certeau (1998), 

quando trata das caminhadas na cidade, opõe a este conceito que Gomes (2013) chama de 

estratégia o conceito de táticas espaciais. Assim, segundo Gomes (2013, p. 7), ―[...] Essas 

estratégias procuram [...] capturar o olhar e simultaneamente conservá-lo. Há muitas astúcias, 

das mais sutis às mais evidentes, para justificar, de forma convincente, a razão de se conferir e 

guardar aquela visão. [...]‖. Entendemos o centro da cidade, portanto, como sendo um espaço 

geográfico que atrai os nossos olhares – trata-se de um espaço-vitrine da própria cidade.  

 Para a compreensão desse potencial geográfico-educativo do centro da cidade de 

Campina Grande, na Paraíba, buscamos subsídios nos argumentos de Gomes (2013), na 

medida em que ele trabalha a imagem como produto da relação entre visibilidade e 

espacialidade. Dessa relação, ele extrai a construção do fenômeno estudado pela Geografia. 

Aqui, interessa ao autor a questão espacial compreendida a partir ―[d]o possível papel que a 

trama das localizações pode ter na construção e manifestação de um fenômeno, [...]‖ 

(GOMES, 2013, p. 7). Para o autor, a espacialidade ou visibilidade de um fenômeno está 

diretamente relacionada a três fatores que guardam entre si complementaridade; são eles: 

ponto de vista, composição e exposição. Todos, segundo Gomes (2013), advindos de um 

radical comum: o fator posição. Conforme o autor, a leitura de uma imagem ou a construção 

de um campo de visibilidade de um fenômeno é determinada pela trama destes três elementos, 

os quais, conjugados, expressam aquilo que o autor define como espacialidade.  

 Cardoso (2011) nos propõe uma aproximação, um diálogo entre A cidade, a educação 

e o ensino. Nessa direção, procuramos construir uma leitura da cidade a partir da observação 

geográfica, construída a partir da educação do olhar e da construção de certo modo de 

caminhar. Sem essa intencionalidade voltada para a educação do olhar geográfico, não se 

permite a construção da ambiência educativa no centro da cidade. Por conseguinte, 
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salientamos: sem a mediação de um professor de Geografia para articular os itinerários ou 

provocar as errâncias através das derivas, conjuntamente com os alunos construindo a 

problematização in loco, qualquer caminhada pelo centro da cidade poderia, a princípio, 

deduzir-se em um potencial geográfico educativo. Não entendemos que assim o seja. Para 

nós, o professor de Geografia se coloca como elemento-chave para a construção socializada 

do conhecimento geográfico na cidade. Porém, salientamos que sua posição é duplamente 

determinante. Primeiramente, para facilitar a construção de uma ambiência educativa na 

cidade. Em segundo lugar, para cerceá-la com a aplicação apriorística de suas crenças teórico-

metodológicas e, nesse sentido, direcionando e limitando o olhar dos seus alunos.  

Através das caminhadas na cidade, o professor de Geografia pode ajudar a educar o 

olhar de seus discentes. A cidade pode revelar aos olhos deles o que ela foi no passado. Não 

obstante, a construção da ambiência educativa na cidade se dá, no nosso entendimento, num 

processo de construção do conhecimento geográfico. Nesse sentido, quem é o sujeito dessa 

educação do olhar geográfico e qual o sentido dela? O sujeito são os docentes e discentes do 

Curso de Licenciatura em Geografia
15

 e, o seu sentido direcional: a educação geográfica na 

cidade articulada ao ensino da pesquisa geográfica na Universidade.   

Madelena Freire Weffort (1996), nessa direção, na obra Metodologia e prática de 

ensino: educando o olhar da observação, traz-nos uma contribuição à reflexão acerca do 

olhar. A obra se organiza em três partes: (i) Educando o olhar da observação; (ii) O registro 

e a reflexão do educador e (iii) Estudo e reflexão. Nesta obra, a categoria central trabalhada 

pela autora é o sensível-olhar-pensante (do observador). Assim, segundo ela, ―Não fomos 

educados para olhar pensando o mundo, a realidade, nós mesmos. Nosso olhar cristalizado 

nos estereótipos produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira‖ (WEFFORT, 1996, p. 1). As 

luzes advindas do espetáculo da cidade, acessadas apenas pela vida do consumo de bens e 

serviços, produziram esta cegueira urbana no espaço geográfico da cidade. Para superar esta 

―cegueira‖, o que nos propõe esta educação do olhar apresentada pela autora?  

 
 

[...] a observação é a ferramenta básica neste aprendizado da construção do olhar 

sensível e pensante. [...] Olhar que envolve ATENÇÃO e PRESENÇA. [...] 

Atenção que envolve sintonia consigo mesmo, com o grupo. Concentração do olhar 

inclui escuta de silêncios e ruídos na comunicação. [...] O ver e o escutar fazem parte 

do processo da construção desse olhar. [...] (WEFFORT, 1996, p. 1-2. Grifo da 

autora). 

 

                                                 
15

 Salientamos que o autor da pesquisa/Dissertação participou das caminhadas e, na condição de participante, 

realizou descrições do espaço geográfico da cidade de Campina Grande no contexto das excursões geográficas e, 

a narrativa de uma deriva.  
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 Para que esta observação (enquanto educação do olhar) proposta por Weffort (1996) 

seja alcançada, tanto o professor de Geografia quanto seus alunos precisam ―Estar[em] 

aberto[s] para vê-lo e/ou ouvi-lo como é, no que diz, partindo de suas hipóteses, de seu 

pensar. [...] A ação de olhar e escutar é um sair de si para ver o outro e a realidade segundo 

seus próprios pontos de vista
16

, segundo sua história‖ (WEFFORT, 1996, p. 2). O conceito de 

―ponto de vista‖ proposto pela autora se aproxima daquele proposto por Gomes (2013). Ver o 

outro é o principal objetivo dessa aprendizagem, que só se realiza quando se instaura a partir 

do olhar uma ―abertura de aprendiz que observa‖ (WEFFORT, 1996, p. 2). Na perspectiva 

filosófica socrática, greco-clássica, precisamos reconhecer o nosso não-saber de partida para a 

construção dialógica do conhecimento das Ideias. Essa abertura é também o reconhecimento 

desse estado de não-saber para se iniciar o conhecer. Nesta observação, segundo a autora, o 

observador tem a possibilidade de estudar a si mesmo, como também nos propõe Rubem 

Alves (2004), na obra Aprendiz de mim: um bairro que virou escola. Gomes (2013) objeta 

essa tese com a antítese: o observador que observa não se auto-observa.    

 

Neste sentido a ação de olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade, o grupo à 

luz da teoria que nos inspira. Pois sempre só vejo o que sei (Jean Piaget). Na ação de 

se perguntar sobre o que vemos é que rompemos com as insuficiências desse saber; 

e assim, podemos voltar à teoria para ampliar nosso pensamento e nosso olhar 

(WEFFORT, 1996, p. 2). 

 

 Para a autora, a educação do olhar trata-se de um aprendizado do olhar, tornado 

intencionalmente curioso, questionador. Ele envolve operações cognitivas da ordem não 

apenas sensível ou perceptivo, mas, sobremaneira, conceptivas, conceituais, formais, a 

exemplo dos atos de classificar, selecionar, ordenar, comparar, resumir, para assim poder 

interpretar ou instaurar significados lidos na cidade através da prática espacial das 

caminhadas. Portanto, essa educação do olhar trata-se, segundo Weffort (1996, p. 2. Grifo da 

autora), de uma ―ação altamente MOVIMENTADA reflexiva, estudiosa‖. Este movimento é 

captado a partir: (i) do movimento de concentração para a escuta do próprio ritmo; (ii) do 

movimento que se dá no registro das observações; e (iii) do movimento de trazer para dentro 

de si a realidade observada.  

No primeiro movimento, há aquilo que autora define como ―[...] aquecimento do 

próprio olhar e registro da pauta para a observação. O que se quer observar, que hipóteses se 

quer checar, o que se intui que não se vê, não se entende, não se sabe qual o significado, etc.; 

[...]‖ (WEFFORT, 1996, p. 2). Como realizar o segundo movimento, então? ―[...] seguindo o 
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 Grifo nosso.  
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que cada um se propôs na pauta planejada. Onde o desafio está em sair de si para colher os 

dados da realidade significativa e não da idealizada;‖
17

. Para alcançar o terceiro movimento, 

temos:  

 

A realidade observada, registrada, para assim poder pensá-la, interpretá-la. É 

enquanto reflito sobre o que vi que a ação de estudar extrapola o patamar anterior. 

Neste movimento podemos nos dar conta do que ainda não sabemos, pois iremos 

nos defrontar com nossas hipóteses adequadas e inadequadas e construir um 

planejamento do que falta observar, compreender, estudar (WEFFORT, 1996, p. 2).  

 
 Para Weffort (1996), o ato de observar é um ato que envolve: (i) a reflexão; (ii) a 

avaliação e (iii) o planejamento – todos se intercruzando num processo dialético de pensar a 

realidade. O sensível olhar-pensante proposto pela autora, além da filiação à teoria 

psicogenética, piagetiana, filia-se à fenomenologia proposta por Merleau-Ponty. Extraímos 

um fragmento da obra da autora que pode ser utilizado pelo professor de Geografia como 

estratégia de desestabilização do olhar. Trata-se de um exercício maiêutico, gerador de ideias 

e de certo ―estranhamento‖ do olhar. Essa problemática é a seguinte:  

 
Qual o meu jeito de olhar? Só vejo o utilitário, olhar prático, objetivo, frio? Só vejo 

e analiso pelo gosto, não gosto? Ou pelo bonito ou feio? Serve para mim ou não? 

Fantasio este olhar com lentes cor de rosa? Olhar de Polyana? Olhar de piedade ou 

de inveja do que não é igual a mim? Em que ―formas‖ me amarraram para ver Arte? 

A ―forma‖ da cópia da realidade ou da expressão? E de que expressão? De que 

beleza? Reprodução ou representação?  (WEFFORT, 1996, p. 9). 
 

Estes são enquadramentos do olhar. Representam a fôrma ou as lentes através das 

quais enxergamos o mundo à nossa volta. Ao mesmo tempo, esse modo de olhar revela ao 

mundo um pouco de nós mesmos. Nesse diálogo de nós com o mundo, de nós com o espaço 

geográfico da cidade, como dissemos anteriormente, o olhar geográfico se nos apresenta 

multifacetado. Cada uma dessas perguntas acima desestabiliza um modo de olhar a cidade, ao 

passo que articula a dimensão estética, sensível, à dimensão conceptiva, científica. É dessa 

articulação que entendemos nascer uma terceira dimensão dessas práticas andantes de 

educação do olhar: a política, porquanto este olhar geográfico está eivado das formas de vida 

na própria cidade.  

Extraímos outra proposta de contribuição à educação do olhar geográfico na cidade do 

discurso de Lucrécia D‘Alléssio Ferrara (2004), na obra intitulada Leitura sem palavras. Esta 

obra se organiza em seis capítulos. São eles: (i) Materiais e métodos; (ii) o texto não-verbal; 

(iii) a leitura do texto não verbal; (iv) um método possível; (v) lugares; (vi) vocabulário 

crítico. No primeiro, a autora discute a possibilidade da comunicação sem palavras. A 
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 Weffort (1996, p. 2. Grifo da autora).  
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comunicação aparece inicialmente como prática cultural. Os dois primeiros binômios 

operativos destas práticas são, respectivamente: a imagem-simulacro e o código-sintaxe. A 

autora dá especial atenção às relações, à informação e à semiótica. A cidade aparece já no 

capítulo (ii). Nele, a cidade é passível de uma leitura. Aqui, a autora nos apresenta as 

distinções entre o não verbal e a representação.  

Ferrara (2004) apresenta-nos a cidade como a expressão de um texto multifacetado. 

Para ela, a cidade é um espaço privilegiado do não verbal. Desse horizonte, a autora procura 

extrair uma imagem da cidade. No capítulo terceiro, Ferrara (2004) nos apresenta os 

elementos ou os critérios da leitura do texto não-verbal que, para ela, é a cidade. São eles: (i) 

sensação e atenção; (ii) recepção e memória; (iii) verbal e não verbal; (iv) decifrar e codificar; 

(v) linguagem e ideologia.  

Ferrara (2004), no capítulo quarto dessa obra, aponta-nos a leitura sem palavras como 

um conjunto de estratégias que tornam a leitura do espaço geográfico um método possível na 

prática. Os procedimentos desse método gravitam em torno daquilo que Ferrara (2004) chama 

de ―procedimentos des-verbais‖. Mas, é no capítulo quinto que a autora nos apresenta a 

aplicação da sua proposta de leitura do espaço. A tese central dessa leitura do espaço é a de 

que a cidade se apresenta, enquanto imagem, fragmentada. Isto ocorre por que: 

  

A fragmentação sígnica é sua marca estrutural; nele não encontramos um signo, mas 

signos aglomerados sem convenções: sons, palavras, cores, traços, tamanhos, 

texturas, cheiros — as emanações dos cinco sentidos, que, via de regra, abstraem-se, 

surgem, no não-verbal, juntas e simultâneas, porém desintegradas, já que, de 

imediato, não há convenção, não há sintaxe que as relacione: sua associação está 

implícita, ou melhor, precisa ser produzida (FERRARA, 2004, p. 15). 

  

Isto significa dizer que o(s) significado(s) da cidade precisam ser produzidos num ato 

de interpretação, portanto, de leitura. A proposta de leitura do espaço apresentada por Ferrara 

(2004) se filia à teoria semiótica, proposta por Charles Sanders Peirce. Enfrentando a questão 

da fragmentação sígnica do texto não verbal que é a cidade, a autora nos apresenta o conceito 

de ―intersemiotização‖. A exposição desse conceito é expressa através de uma indagação feita 

pela autora, a saber: onde está e, qual é o objeto do texto não verbal? Conforme a autora:  

 

A variedade sígnica que compõe o não-verbal mescla todos os códigos, de modo que 

o próprio verbal pode compor o não-verbal, mas não tem sobre ele qualquer força 

hegemônica e centralizante; ao contrário, a palavra nele se distribui, porém não o 

determina. [...] A esta fragmentação dos códigos, variedade e combinação de vários 

signos dá-se o nome de intersemiotização: linguagem complexa estruturalmente, 

porém mais eficiente enquanto possibilidade de representação (FERRARA, 2004, p. 

16).  
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 Para a autora, o texto não verbal, no qual a cidade se expressa, é resultado de uma 

―composição‖. Aqui, mais uma vez identificamos uma aproximação do conceito proposto por 

Gomes (2013), no que concerne à construção do olhar geográfico. Assim, Ferrara (2004) 

trabalha com a distinção entre: (i) o verbal artístico e (ii) o verbal utilizado para a 

comunicação em geral. Assim:  

 

No caso do verbal artístico — prosa ou poesia, e mais poesia do que prosa, 

verificaremos que a possibilidade de operar visual, gráfica e sonoramente a palavra e 

a associação entre palavras permite sua exploração enquanto imagem, tornando-a de 

comunicação difícil, porém rica em possibilidades icônicas. Neste caso, a 

capacidade expressiva da palavra persiste, porém seu maior interesse está na criação 

da imagem, da metáfora artística. Excluindo-se esse dado, quando o texto verbal se 

articula lógica, discursiva e linearmente, em função de um texto argumentativo — 

crônica, ensaio, artigo —, o objeto desse signo se confunde com o significado da 

própria palavra (FERRARA, 2004, p. 16).  

 

 Utilizamos esse recurso da articulação de modalidades do discurso na deriva enquanto 

aproximação do olhar dos discentes da Licenciatura em Geografia da cidade de Campina 

Grande, quando fizemos uso da Literatura de Cordel, das crônicas e de alguns poemas. O 

objetivo era o de não ―contaminar‖ o olhar do aluno previamente com a leitura de um texto 

científico, antes da atividade de caminhar, olhar e pensar o espaço da cidade. Nesta acepção, 

os elementos que constituem o não verbal ―[...] são textos que se organizam no espaço 

tridimensional fechado, privado, como o de uma habitação, ou aberto, público, como o de 

uma cidade. [...]‖ (FERRARA, 2004, p. 16). Nesse horizonte, a autora nos salienta o caráter 

múltiplo e fragmentado do texto não verbal que é a cidade. Ferrara (2004) salienta que o não 

verbal não é somente visual ou sonoro, mas, sobremaneira, plurissígnico. Nesta acepção, 

como significar a cidade?  

 
O texto não-verbal espalha-se em escala macro pela cidade e incorpora as 

decorrências de todas as suas micro-linguagens: a paisagem, a urbanização, a 

arquitetura, o desenho industrial ambiental, a comunicação visual, a publicidade, a 

sinalização viária — incluindo aí o verbal —, a moda, o impacto dos veículos de 

comunicação de massa nos seus prolongamentos urbanos e ambientais, o rádio, o 

jornal, a televisão. A cidade dominada pelo pluriespaço como decorrência da 

necessidade de criar espaços: o espaço horizontal e suas transformações verticais, a 

disponibilidade para o espaço imprevisível, uma cidade onde todo espaço gera 

outros, virtuais. [...] A cidade, enquanto texto não-verbal, é uma fonte informacional 

rica em estímulos criados por uma forma industrial de vida e de percepção  

(FERRARA, 2004, p. 19. Grifo nosso). 

 

 Realizamos uma verdadeira antropofagia da cidade. Cabe à educação do olhar 

geográfico na cidade apontar caminhos para que possamos aprender a codificar e a 

decodificar, a interpretar esta forma de vida industrial que a cidade nos revela. Esta educação 

do olhar geográfico deve nos ajudar a conceber outros tempos criativos nos espaços 
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geográfico de nossas cidades. São considerados índices no contexto da semiótica trabalhada 

por Ferrara (2004) as ruas, as multidões, ruídos, cor, luzes, volumes. Dito de outro modo:  

 

Os textos não-verbais acompanham nossas andanças pela cidade, produzem-se, 

completam-se, alteram-se ao ritmo dos nossos passos e, sobretudo, da nossa 

capacidade de perceber, de registrar essa informação. É esse registro que transforma 

os textos não-verbais em marcos referenciais da cidade; signos da cidade, esses 

marcos aglutinam objeto e signo urbanos (FERRARA, 2004, p. 20).  

 

 Nesse sentido, para Ferrara (2004, p. 20), ―[...] a cidade deixa de ser vista como espaço 

abstrato das especulações projetivas, sociológicas ou econômicas para ser apreendida como 

espetáculo, como imagem. [...]‖. A cidade como expressão do espetáculo é o objeto da crítica 

proposta por Debord (1997, 2003). Nós nos consorciamos a esta crítica à cidade como 

objeto/imagem do espetáculo e, com base nela, lançamos a proposta das excursões 

geográficas e da deriva na cidade enquanto elementos de uma prática espacial educadora do 

olhar geográfico. Conforme Ferrara (2004), a cidade, nessa crítica, apresenta-se como sendo 

uma imagem tridimensional, plurissígnica e polifônica. O objetivo da autora, nessa proposta 

de educação do olhar, volta-se para os índices referenciais capazes de situar, contextualmente, 

os lugares, os ―pedaços urbanos‖. Esta contextualização, segundo a autora, é importante na 

exata medida em que gera a qualificação do espaço e a sua consequente identificação social, 

econômica e cultural. São índices dessa contextualização que dá significado ao espaço:  

 

[...] o centro da cidade, a cidade velha, a cidade nova, a cidade alta, a cidade baixa, 

as zonas sul, norte, leste, oeste, o comércio varejista e o atacadista, as regiões das 

diversas classes sociais, os locais comerciais, industriais, burocráticos, o lazer 

popular e o intelectual. A cidade, enfim, como imagem, como espetáculo. [...] A 

contextualização é responsável pelo uso dos lugares urbanos: uma outra informação 

que redesenha a tridimensionalidade espacial dando-lhe uma outra variável, mais 

dinâmica e significativa [...] capazes de produzir e/ou alterar a imagem de uma rua, 

avenida ou praça (FERRARA, 2004, p. 20-21).  

 

 Assim como em Gomes (2013), a imagem da cidade proposta por Ferrara (2004) não 

se identifica com uma imagem estática, mas dinâmica. Tratamos dessa dinâmica sócio-

espacial a partir das reflexões propostas por Weffort (1996). Trata-se, portanto, segundo 

Ferrara (2004), da leitura do espaço tridimensional. Neste ato de leitura, o espaço geográfico 

da cidade se requalifica em lugar, em ambiência educativa. Isto a partir do seu uso 

socializado, pois: 

 

É esse uso que qualifica nossa memória urbana e sedimenta a vida de uma cidade. 

Alimenta uma tradição, ao mesmo tempo que estimula a dinâmica de sua mudança; 

os índices referenciais de um uso mantêm-se atualizados e, paradoxalmente, 

conservam a memória do seu passado. [...] (FERRARA, 2004, p. 21).  
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 O ato de olhar qualifica o uso, e este ato, como dissemos anteriormente, está impresso 

e expresso nas caminhadas num duplo movimento: perceptivo e conceptivo. Ambos 

articulados por uma psicomotricidade, conforme Cardoso (2001), a constituir-nos a imagem 

corpórea, corpográfica da cidade. Cardoso (1996) nos propõe lermos, com esta educação do 

olhar, os vestígios materiais e imateriais da cidade não revelada. Essa não revelação se 

expressa na própria incompletude que o ato de leitura (des)verbal alcança. Com esta 

incompletude do significado da cidade, ela adquire uma imagem: a do enigma – um convite à 

reflexão geográfica. Ferrara (2004), nesta direção, oferece um método da leitura sem palavras 

do texto não-verbal que é a cidade. Assim:  

 

A incompletude e a falibilidade da leitura não-verbal trazem suas conseqüências
18

 

para o método adotado nessa prática. Como ler? Como ensinar a ler o não-verbal? 

Que métodos e técnicas devem ser desenvolvidos? Como respeitar e valorizar a 

dinâmica do espaço ambiental? Como interagir com ele, o espaço, a fim de produzir 

um texto não-verbal? Enfim, de que maneira criar um método que não se imponha 

ao espaço ambiental a ponto de oferecer, no próprio método, os pressupostos a 

serem desenvolvidos na leitura e à medida que o leitor apreende o espaço e com ele 

se identifica? (FERRARA, 2004, p. 30) 

 

 Essa postura, no nosso entendimento, assenta-se nos processos da construção do 

conhecimento geográfico, inerentes à educação do olhar geográfico na cidade. Ferrara (2004) 

afasta a concepção de método para a leitura sem palavras. Para a autora, é preferível falar em 

procedimentos metodológicos. Destarte, a operacionalização da leitura sem palavras depende 

da dinâmica e da natureza de cada objeto lido na cidade. Quando a autora nos fala da 

possibilidade do método – o que se quer afirmar são quatro aspectos destes procedimentos 

metodológicos:  

 
1) Há necessidade de se estabelecer um modo de ler; 

2) Esse modo se refaz ou se completa a cada leitura, visto que o próprio objeto lido 

sugere, na sua dinâmica, como deve ser visto; 

3) É necessário ter presente que o que vemos no objeto lido é resultado de uma 

operação singular entre o que efetivamente está no objeto e a memória das nossas 

informações e experiências emocionais e culturais, individuais e coletivas; logo, o 

resultado da leitura é sempre possível, mas jamais correto ou total; 

4) É necessário ousadia nas associações para que se possa flagrar uma idéia nova, 

uma comparação imprevista, uma hipótese explicativa inusitada. (FERRARA, 2004, 

p. 31).  

  

 Essa proposta teórico-metodológica se aproxima, no nosso entendimento, mais de uma 

atitude didática que de um método universal. ―A proposta é criar uma estratégia que, ao 

mesmo tempo, oriente a leitura e crie uma forma específica de ler cada texto-objeto. Este 

protométodo está subdividido em: constantes estratégicas e procedimentos des-verbais‖ 
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 Optamos por manter nas citações o registro linguístico original da época em que o autor escreveu.  
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(FERRARA, 2004, p. 31). Tais procedimentos afirmam que, ―[...] Assim como não é possível 

ler o homogêneo, não é possível ler/ver/perceber o que não conseguimos estranhar. [...]‖
19

. 

Ferrara (2004), ainda no capítulo quinto, dedicado à explicação da passagem qualitativa do 

espaço ao lugar. A autora faz essa explicação se filiando ao conceito miltoniano de 

metamorfoses do espaço. Um recurso didático sugerido nesta proposta de leitura do espaço da 

cidade é a construção de um vocabulário crítico. Aqui, podem-se utilizar como exercício da 

educação geográfica na cidade os modos como as pessoas da cidade apresentam ruas, 

monumentos, museus em sua cidade a um turista, por exemplo.  

 Outra contribuição importante para a compreensão da educação do olhar geográfico é 

a obra O olhar, uma antologia de artigos produzidos sobre o tema do olhar por vários autores. 

Destacamos aqui os artigos: O olhar dos viajantes e O olhar viajante (do etnólogo), ambos de 

autoria de Sérgio Cardoso (1988). Neste último, a organização do texto se faz em torno do 

olhar apresentado ao leitor em três ―composições‖. Entendemos haver aqui uma distinção 

entre aquilo que Cardoso (1988) propõe como ―composições‖ e a proposta deste conceito por 

Gomes (2013).  

A tese inicial proposta por Cardoso (1988, p. 347) acerca do olhar é a de que ―Nossa 

certeza mais primitiva é mesmo a de ver o mundo‖. Esta, segundo o autor, assenta-se naquilo 

que ele define como ―fé perceptiva‖. Mas, em que consiste esta ―fé perceptiva‖? Na crença da 

existência do mundo per se. As bases teórico-metodológicas adotadas pelo autor se expressam 

na sua filiação à fenomenologia da percepção proposta por Maurice Merleau-Ponty.  

A primeira distinção operada por Cardoso (1988) é a aquela entre o olhar e o ver. 

Assim, ―Não é, de fato, o mesmo, na nossa fala corrente, dizer que vimos algo ou alguém ou 

que os olhamos. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 347). Qual o critério distintivo? Para ele, o uso 

de um ou outro termo se justifica ―[...] consoante a maior ou menor intervenção e 

responsabilidade do sujeito no acontecimento da visão. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 347). 

Como veremos mais adiante, tanto nas excursões quanto na deriva a implicação dos sujeitos 

na atividade se nos apresenta como condição para a educação do olhar geográfico. Cardoso 

(1988) denomina este processo de implicação do olhar de ―extravagante‖. Mas, qual seria esta 

expressão do ato de olhar, de ver, entendido pelo autor como ―extravagante‖? ―[...] a de 

compor e a de costurar retalhos de interrogações e observações que nos ocorre ao longo – e à 

margem – da confecção daquele trabalho. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 347), no nosso caso, 

                                                 
19 Idem, p. 32. 
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das caminhadas destras e erráticas pela cidade, realizadas através de excursões geográficas e 

em uma deriva na cidade.  

Cardoso (1988) problematiza, com esta concepção do olhar, a passividade do 

―vidente‖ – aquele que vê – no seu encontro com o mundo. Ele argumenta, assim, que: ―[...] 

entre o ver e o olhar, transitamos numa escala, que evoluímos de um ao outro numa mesma 

linha por gradação. [...] no entanto, compreendemos que não é isso que se passa – se 

observarmos bem. [...]‖
20

. É exatamente aqui que o conceito de olhar de Cardoso (1988) se 

distancia daquele proposto por Gomes (2013). A distinção entre o olhar e o ver proposta pelo 

primeiro pode ser assim explicitada:   

 

O ver, em geral, conota no vidente, uma certa descrição e passividade, ou, ao 

menos, alguma reserva. Nele um olho dócil, quase desatento, parece deslizar sobre 

as coisas: e as espelha e registra, reflete e grava. Diríamos aí que o olho se turva e se 

embaça, concentrando sua vida na película lustrosa da superfície, para fazer-se 

espelho...Como se reunisse a sua própria espessura e profundidade para reduzir-se a 

esta membrana sensível em que o mundo imprime seus relevos. Com o olhar é 

diferente. Ele remete, de imediato, à atividade e às vontades do sujeito, e atesta a 

cada passo nesta ação a espessura da sua interioridade. Ele [o olhar] perscruta e 

investiga, indaga, a partir e para além do visto, e parece originar-se sempre da 

necessidade de ―ver de novo‖ ou (ver o novo), como intento de ―olhar bem‖ 

(CARDOSO, 1988, p. 348. Grifos do autor). 

 

Nesses termos, o olhar, para Cardoso (1988), trata-se de um movimento sempre 

direcionado e atento, alerta naquilo que o autor define por ―impulso inquiridor‖ – ―[...] como 

se irrompesse sempre da profundidade aquosa e misteriosa do olho para interrogar e iluminar 

as dobras da paisagem [...]‖
21

. Essa expressão, ―dobra da paisagem‖, aparece na Linha de 

Pesquisa Corpocidade, da Universidade Federal da Bahia, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Paola 

Berenstein Jacques. Entendemos que o conceito de ―corpocidade‖ se aproxima do significado 

do nosso Grupo de Estudos Escolarcidade, coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de 

Amorim Cardoso no PPGG-UFPB. Através do conceito de ―corpocidade‖, a autora baiana 

trabalha aquilo que denomina de ―corpografias urbanas‖:  

 
A partir de uma constatação da atual espetacularização das cidades contemporâneas 

procuro investigar o que considerei como um tipo de micro-resistência a esse 

processo: a própria experiência urbana e, em particular, a experiência corporal da 

cidade. Esse tipo de experiência urbana pode ser estimulada por uma prática que 

chamei de errâncias urbanas que, por sua vez, resulta em diferentes corpografias. 

Uma corpografia urbana é um tipo de cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, 

a memória urbana inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma 

espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida, que fica inscrita mas também 

configura o corpo de quem a experimenta (JACQUES, 2008, p. 1. Grifo da autora).       

 

                                                 
20

 Idem, p. 348. 
21

 Idem, ibidem, p. 348. 
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O olhar proposto por Jacques (2008) é transgressor em relação ao olhar pautado em 

bricolagens proposto por Gomes (2013). No nosso entendimento, o primeiro desestabiliza o 

segundo. Outro ponto de relação que nos chamou a atenção é que o Periódico Acadêmico da 

UFBA utilizado para a divulgação desse material no qual os conceitos de ―corpocidade‖ e 

―corpografias‖ são expostos denomina-se (Re)dobra. O discurso de Jacques (2012) lança 

luzes à teoria da deriva utilizada em nossas ―andanças‖ pelo centro de Campina Grande na 

obra intitulada Elogio aos errantes.  

Os argumentos de Cardoso (1988), diríamos, apontam que a ―visão‖ é produto do 

binômio espectador (sujeito) e algo visível (objeto). Para Cardoso (1988), é como se 

pudéssemos encarregar os verbos olhar e ver de forma a revelar-nos o sentido mais particular 

de cada um deles, evidenciando suas ―virtudes‖. Assim entendido, ―[...] de seu lado, o ver 

conota ingenuidade no vidente, evoca espontaneidade, desprevenção, sugerindo contração ou 

rarefação da subjetividade. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 348). E, ―De outro lado, no olhar – 

que deixa sempre aflorar uma certa intenção, traz sempre um certo urdimento, algum cálculo 

ou malícia –  marcas do artifício sublinham a atuação e poderes do sujeito. [...]‖ (CARDOSO, 

1988, p. 348).  

Para Cardoso (1988), reservamos um modo para a visão involuntária e outro para o ver 

deliberado. O segundo seria aquele modo de ver que, deixando derrapar a perspectiva da 

gradação, da linearidade, rompe-se consequentemente com o fio da continuidade, 

segmentando, então, a visão entre o olhar e o ver. Nessa senda, ―[...] dobra-se de um lado a 

percepção à soberania do mundo e, de outro, tudo se concede aos poderes do sujeito‖
22

. 

Portanto, para Cardoso (1988, p. 349), ―Na verdade, entre o ver e o olhar é a própria 

configuração do mundo que se transforma. [...]‖. Essa transformação é, segundo o autor, uma 

verdadeira ―metamorfose alquímica de sua natureza‖ operada nas versões ―irreconciliáveis‖ 

da realidade que neles estão presentes, como também versões diversas do vidente e do visível. 

Assim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Idem, p. 349. 
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A visão [...] supõe um mundo pleno, inteiro e maciço, e crê no seu acabamento e 

totalidade. Toma-se como conjunto dos corpos ou coisas extensas que preenchem o 

espaço, e apoia nas qualidades deste a certeza da sua continuidade. [...] e projeta, 

assim, um mundo contínuo e coerente, [...] Já o universo do olhar tem outra 

consistência. O olhar não descansa sobre a paisagem contínua de um espaço 

inteiramente articulado, mas se enreda nos interstícios de extensões descontínuas, 

desconsertadas pelo estranhamento. Aqui o olho defronta constantemente limites, 

lacunas, divisões e alteridade, conforma-se a um espaço aberto, fragmentado e 

lacerado. Assim rompe a superfície lisa e luminosa antes oferecida à visão, [...] E o 

impulso inquiridor do olho nasce justamente dessa descontinuidade, desse 

inacabamento do mundo [...] por isso o olhar não acumula e não abarca, mas 

procura; não deriva sobre uma superfície plana, mas escava, fixa e fura, mirando as 

frestas deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a cada instante sua 

empresa de inspecção e interrogação. [...] O olhar pensa; é a visão feita 

interrogação. (CARDOSO, 1988, p. 349. Grifos do autor).  

 

 É considerando estes contornos que entendemos o olhar proposto por Cardoso (1988) 

se posicionar diametralmente oposto à educação do olhar apresentada por Gomes (2013). Na 

deriva proposta na quinta caminhada, procuramos provocar essa construção do olhar proposta 

por Cardoso (1988), na primeira composição do olhar de seu artigo. Por conseguinte, 

distanciamo-nos do conceito proposto por Gomes (2013). Cardoso (1988), em seu artigo, 

ainda na composição I do olhar, orienta o nosso olhar na direção de um olhar viajante, 

desestabilizado pelo questionamento. Dele, nasce o estatuto material da geografia da cidade 

enquanto conjugação do mundo visível e do vidente (sujeito).  

Segundo Cardoso (1988, p. 349) observa, ―No universo do olhar, [...] Nele, vidente e 

visível misturam-se e confundem-se em cada modulação do mundo, em cada nó da sua 

tecelagem, mostram-se imbricados em cada ponto de sua indecisa extensão. [...]‖. Essa 

posição se afasta da concepção de construtivismo pautado na relação sujeito e objeto e, por 

conseguinte, aproxima-se de uma acepção dialógica, pautada na alteridade. O real, segundo 

Cardoso (1988), entrelaça os dois. Nesse ―entrelaçamento‖, há uma aproximação entre os 

conceitos de composição proposto por Gomes (2013) e a conjugação das modulações do olhar 

proposta por Cardoso (1988). Nessa proposta merleaupontyana de educação do olhar, a 

conjugação entre eles se faz por participação. A tese proposta por Cardoso (1988, p. 350) é a 

seguinte: ―Não há continuidade entre o ver e olhar. E, a passagem entre eles não se faz por 

gradação; requer um salto. [...] no movimento do olhar [...] saltar do espaço das significações 

estabelecidas e mergulhar no mundo temporal do sentido‖. É aqui que o autor nos convida a 

vivenciar a cidade como um aprofundamento das nossas relações cotidianas, urbanas, que 

constroem a cidade. Cardoso (1988) nos apresenta, nessa direção, na composição II do olhar, 

uma reflexão sobre as ―viagens‖, por ele entendidas como movimentos de desestabilização do 

olhar.  
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 Cardoso (1988) inicialmente nos provoca com a constatação de que viajar não é algo 

que a todos seja possível. Inicialmente, o obstáculo à viagem não é o econômico, segundo o 

autor, mas reside no sedentarismo. Nessa acepção, as excursões e a deriva se apresentaram, 

em nossa pesquisa de mestrado, como estratégia de enfrentamento a essa realidade. Para o 

autor, as pessoas sedentárias ―[...] parecem ignorar as divisões do espaço e pouco prezam a 

geografia. [...] São quase naturalmente alheias às viagens. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 351). 

Para o autor, aprender a olhar trata-se de um desafio: o de realizar uma viagem, na exata 

medida em que esse sujeito pode percorrer toda a terra, mas se o ato de ver ainda não está 

formado, não realizará viagem alguma. Para a educação do olhar proposta por Cardoso 

(1988), é necessário a construção de um olhar indagador, questionador, perceptivo das 

diferenças, e não aquele olhar blassé, que a tudo do visível homogeneíza.  

Os caminhantes que exercitam o olhar, no sentido proposto por Cardoso (1988, p. 

352), ―[...] Desdenham o homogêneo e o contínuo e mostram-se extremamente sensíveis às 

diferenças e atentos aos limites. [...]‖. Essas pessoas que se prestam a viajar, segundo Cardoso 

(1988), dificilmente param em casa e em tudo desdobram uma perspectiva de ―lá‖ e ―cá‖. O 

geógrafo é esse sujeito que nutre um apreço especial para essa educação do olhar. ―[...] 

Porém, como frequentemente se desgarram pelo mundo e perdem de vista as balizas das rotas, 

o ponto de partida e a orientação de um caminho, devemos nos perguntar se, propriamente, 

viajam. [...]‖
23

. Dificulta a viagem do geógrafo o seu apego àquilo que muitas vezes o define: 

a orientação. Neste sentido, a deriva inicialmente pode se apresentar como um desafio ao 

professor de Geografia, posto que, ao invés de partir de uma orientação, partirá de sua 

antítese, a desorientação. Veremos mais adiante as minúcias desse modo errático de caminhar 

que a deriva expressa.  

Para Cardoso (1988), a bússola que orienta essa desorientação é o desejo. As imagens 

da cidade parecem tornar-se indiferentes se há uma diluição do desejo. Que distâncias 

percorrermos para realizar nossos desejos na cidade? Condição sine qua non para a 

observação é o estabelecimento de uma certa distância daquilo que se observa. Distância e 

proximidade constituem elementos que guardam entre si uma relação intrínseca ao olhar 

proposto por Cardoso (1988). Nele:             

  

 

 

 

                                                 
23 Idem, p. 352. 
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[Se] a proximidade [...] demarca uma ordem de coexistências articuladas: um 

domínio de conjunções e comunicação, inclusão e interioridade. [...] a distância [...] 

supõe, descontinuidade, que predica extensões diversas. [...] sua apreensão exigiria 

passagem de uma a outra, implicaria movimento [...] envolveria [...] a representação 

do tempo, cujo modo de específico de existência seria justamente a sucessão. [...] 

(CARDOSO, 1988, p. 353).     

 

 Algumas imagens da cidade só nos são reveladas ao olhar quando observadas à certa 

distância. Não compreendemos a distância que se imprime numa viagem, segundo Cardoso 

(1988), sem passarmos pelo fluxo do tempo histórico, portanto, sem passarmos pela sua 

historicidade. Nesse panorama, se é pelo tempo que compreendemos o espaço, então, a 

geografia da cidade conta-nos, através das suas marcas arquitetônicas, a sua história. Essa 

perspectiva ganhou realce nas caminhadas destras e erráticas pelo centro da cidade de 

Campina Grande-PB.  

As caminhadas na cidade exigem de nós uma supressão: a da velocidade dos 

deslocamentos corpóreos para que, então, esta educação do olhar se desenvolva em todo o seu 

potencial geográfico-educativo. Trata-se de um convite à lentidão – característica da deriva, 

conforme Jacques (2012). Cardoso (1988) realiza, nesta composição do olhar, um resgate das 

reflexões filosóficas sobre o movimento, dando especial atenção às considerações feitas por 

Aristóteles e pelo filósofo Merleau-Ponty. Nessa direção, para Cardoso (1988, p. 358), o ―[...] 

viajante se distancia porque se diferencia e transforma seu mundo; que as viagens são sempre 

empreitadas no tempo‖.  É nesta perspectiva que o autor nos adverte:  

 

[...] Há homens que – segundo crêem – apenas transitam no interior de um mundo 

enrijecido na consonância da sua unidade. [...] imaginam-se uma linha de instantes 

de antemão dados e ordenados. E que há outros que, por seus deslocamentos, somam 

acidentes e aventuras, derivam e erram por um universo disperso e fragmentado. E 

o segmento de tempo que delimita suas vidas parece fiar-se na linha tênue que 

amarra suas estórias, reunidas (ou narradas) sempre sem ordem ou sequência 

estabelecida, por associação, contaminação ou contiguidade de algum de seus 

elementos...Como nos sonhos. [...] (Por isso a bem poucos – como dizíamos – é 

dado viajar.) (CARDOSO, 1988, p. 353. Grifo nosso).     

  

 Veremos mais adiante que essa dimensão do ―sonho‖ se articula com uma forma 

errática de caminhar: a deambulação. Até ocorrer o distanciamento das orientações (teórico-

metodológicas) que delineiam o olhar da pesquisa geográfica e nos aproximarmos da 

desorientação estético-literária que a deriva expressa, cinco semestres do mestrado em 

Geografia no PPGG-UFPB se desdobaram no horizonte temporal. Nesse passo, as quatro 

primeiras caminhadas, excursões desenvolvidas com os discentes e docentes da Licenciatura 

em Geografia da UEPB , foram a forma prática através da qual construímos, juntos, a deriva 

geográfica.  
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Isto posto, salientamos que a terceira composição do olhar, proposta por Cardoso 

(1988), integra o tema da composição I, o olhar, com o tema da Composição II, as viagens, e 

formula por aglutinação uma terceira via de acesso a essa educação do olhar, proposta por 

processos de articulação de nós, de pessoas, momentos, e a cidade, por composições. Ela se 

intitula O olhar viajante (do etnólogo). Síntese do olhar em movimento. Cardoso (1988) 

solicita que nos desprendamos da significação mais prosaica de viajar – um movimento que 

revelasse apenas a mudança de lugar, para nos dedicarmos ―[...] [à]quelas que, tendo seus 

objetivos menos nítidos, permitem-nos concentrar sua significação no ato mesmo de viajar. 

[...] assim todas as viagens revelam inequívoco parentesco com a atividade do olhar. [...]‖ 

CARDOSO, 1988, p. 358). O olhar, segundo Cardoso (1988), não descansa sobre o plano de 

um horizonte, mas se movimenta por descontinuidades. Aqui, o autor se aproxima da proposta 

de educação na cidade de Silvia Alderoqui (2006). Para sua abertura como campo de 

significação, o ver encontra rupturas, o inesperado, o imprevisto e vacilante. Por conseguinte, 

convoca o olhar, o qual: 

 

[...] contrai-se no foco vertical da atenção, no impulso de envolver o novo e – quase 

sempre – na tentativa vã de devolver à paisagem sua integridade. [...] Assim, o olhar 

se embrenha nas frestas do mundo na investigação dos obstáculos ou lacunas que 

constantemente comprometem a unidade hesitante das significações. [...] Também 

elas – como exercícios do olhar – têm origem nas brechas do sentido. [...] 

(CARDOSO, 1988, p. 358-59).     

 

 Essa experiência do olhar viajante se confunde com uma experiência de estranhamento 

do ato de ver. Ponto alto dessa terceira composição do olhar proposta por Cardoso (1988) é a 

de pensar esta imbricação do olhar com o movimento como sendo o meio através do qual a 

própria extensão do sujeito se revelaria. Isto na exata na medida em que se imbricaria ele, 

sujeito, vidente, com o visível, o mundo. Assim, a extensão do sujeito se confundiria com a 

grandeza do mundo por ele vivenciado, experimentado, questionado através do olhar e 

significado. O que está em jogo é a própria corporeidade do sujeito que caminha, vê, olha e 

observa.  

Nas viagens, o sujeito nunca é lançado a um meio completamente estranho – na 

medida em que ―[...] nesse sentimento de estranheza, de ―alheamento‖ e distância, seu mundo 

não se estreita, se abre; não se bloqueia, mas experimenta a vertigem da desestruturação [...] 

que lhe impõem as alterações do tempo. [...]‖ (CARDOSO, 1988, p. 359). Adverte-nos o 

autor que o distanciamento no ato de olhar realizado nas viagens não desenraiza o sujeito, 

apenas diferencia o seu mundo. Pensando os significados de tal experiência, o autor envolve o 

sentido ético da alteridade.  
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Conforme Cardoso (1988, p. 360), a viagem do olhar ―O que ela nos faz mais 

profundamente compreender é que, o ‗outro‘, só o alcançamos em nós mesmos. [...] Não 

podemos apanhá-lo fora, só o tocamos dentro (de nós mesmos), pagando o preço de nossa 

própria transformação. [...]‖. Esse outro exige de nós, num primeiro momento, um 

distanciamento. Com as caminhadas na cidade, questionamos este distanciamento pelo 

desafio da convivência na sociedade urbana, que constrói a cidade na relação entre os 

diversos. Essa é a pauta do Manifesto Poro, tratado na introdução.   

 Considerando-se estas premissas, o bom viajante é aquele que exercita o olhar 

geográfico. Nesse exercício, o ―olhar viajante‖ proposto por Cardoso (1988) se apresenta 

como uma proposta de construção de nossa alteridade na cidade. Entendemos se consorciar as 

excursões e a deriva nesse modo do olhar viajante, na construção da nossa sociabilidade. 

Entendemos que, através dela, há a ampliação do horizonte de nossa significação do mundo 

da vida cotidiana urbana. Na exata medida em que há a possibilidade do encontro de cada um 

de nós com o outro e, com ele, outros modos de ser e estar. Aprendemos na convivência com 

o ―outro‖ um pouco de nós mesmos, um pouco do mundo numa perspectiva do olhar diferente 

da nossa. Enriquecemos nossa cultura e geografia com este encontro. Essa é nossa 

compreensão da Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso.     

 Por fim, contribui com uma reflexão consistente sobre o olhar, numa perspectiva 

geográfica, a professora Helena Copetti Callai (2000), quando nos apresenta a obra Estudar o 

lugar para compreender o mundo. Nela, a autora nos apresenta o olhar espacial como núcleo 

da nossa consciência espacial. O texto se organiza em 32 pontos. Callai (2000) dedica-se a 

apresentar, nos primeiros 12 pontos, os pressupostos teórico-metodológicos que, segundo ela, 

dão suporte à análise geográfica e, portanto, ao olhar geográfico. 

 O estudo geográfico do lugar, segundo Callai (2000), organiza-se em torno de um 

modo de observação e de uma descrição. Essa descrição envolve: (i) comparação; (ii) 

correlação; (iii) formulação de sínteses; (iv) formulação de hipóteses. No estudo do lugar e da 

paisagem, na proposta do olhar espacial feita por Callai (2000), a cidade se nos aparece como 

lugar e é entendida como sendo um laboratório geográfico para a compreensão do mundo. Há 

uma contribuição à educação do olhar geográfico através de caminhadas no subtópico 29 

deste texto, intitulado Andando pela rua, e também no subtópico seguinte, intitulado 

Conhecendo a cidade. Apenas analisando a organização do texto de Callai (2000), é-nos 

possível observar a importância dada ao olhar e à caminhada numa proposta de construção de 

um novo agir local – porém, com fito no pensar global.  
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A cidade, na perspectiva do olhar proposto por Callai (2000), trata-se de um lugar. No 

estudo do lugar, a autora articula o saber cotidiano (do aluno) ao saber científico. A autora faz 

essa articulação numa proposta construtivista do conhecimento geográfico, fundamentada na 

relação dialógica, problematizadora, entre professor e aluno, e de ambos com o espaço 

geográfico observado diretamente em caminhadas pela cidade. Callai (2000) realiza essa 

articulação entre as modalidades de conhecimento estético-artístico-literário e o científico, 

propondo o diálogo com a obra literária Alice no país das maravilhas, de Lewis Carrol 

(1998). É interessante constatar que também Rubem Alves (2004) recorre a uma passagem da 

obra do autor inglês para explicar a noção de jogo na organização das suas trilhas educativas 

na cidade. Lefebvre (1991) se utiliza da linguagem literária do Conto Ulisses para a 

introdução de uma análise geográfica que articula linguagem literária, científica, filosófica e 

política acerca da cidade. Entendemos esta articulação como parte do processo de 

desestabilização do olhar.  

Da análise da obra inglesa, extraímos preciosa contribuição à construção da deriva, na 

quinta caminhada realizada com os discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB, no 

contexto do Estágio Docência. Callai (2000) apresenta-nos, nessa direção, um cardápio de 

problematizações em torno da ―queda de Alice na toca do coelho branco‖. Sua queda é-nos 

apresentada pelo autor inglês através de prospecções, desestabilizações do olhar que nos 

aproximam da análise do lugar pela ótica geográfica. Segundo a autora, ―A partir destas 

indagações podemos verificar como um texto da literatura clássica pode nos servir de 

instrumento para o estudo da geografia. [...]‖ (CALLAI, 2000, p. 87). Para ela, o lugar pode 

ser estudado a partir de sua representação – de um mapa, por exemplo, e pode também ser 

observado in loco – observação e lugar parecem possuir mesmo uma relação de 

autodeterminação.  

Para Callai (2000), a análise do lugar deve ser feita com base em alguns princípios 

teórico-metodológicos. A função deles seria ―[...] buscar as explicações de por que as coisas 

acontecem e, aparecem, assim, como ali estão‖
24

. Esta postura, no nosso entendimento, traz 

criticidade à leitura do espaço geográfico, interpretado por Gomes (2013) como sendo a 

espacialidade dos fenômenos – produtos da conjugação dos fatores: posição, composição e 

exposição. No estudo do lugar, segundo a autora, podemos utilizar recursos como: (i) 

observação de uma paisagem; (ii) fotografias; (iii) vídeos; (iv) filmes. Assim entendidas:  

 

                                                 
24

 Callai (2000, p. 89).  



75 

Todas as atividades realizadas serão, então, no sentido de decodificar o espaço, sua 

imagem (aparência) e os processos que ele encerra no sentido da sua produção - as 

relações que se estabelecem entre os vários grupos Sociais, entre os homens e destes 

com a natureza. Enfim, tentar desvendar a essência dos processos que geraram tal 

aparência (CALLAI, 2000, p. 89).  

 

 É dessa ordem ou composição de elementos que Callai (2000) dá visibilidade à sua 

proposta de ―consciência espacial‖. Para ela, ―O espaço é construído ao longo do processo de 

construção da própria sociedade. [...]‖
25

. São estas relações sociais que modelam o aspecto 

físico do espaço: ―[...] São as paisagens dos lugares. [...]‖
26

. Logo, ―[...] se existe uma 

materialização física da vida, concretizada no espaço, cabe-nos na geografia fazer o estudo e a 

interpretação desta realidade, a partir da análise espacial, sem ficar na aparência apenas. 

[...]‖
27

. O olhar construído na experiência de estudo do lugar, na análise das suas paisagens, 

solicita-nos um olhar que ultrapasse as aparências daquilo que é observado. Segundo a autora, 

―O olhar espacial é o modo de fazer geografia (o método a usar), e como devemos estudar a 

realidade. Uma realidade que tenha a ver com a vida dos alunos‖
28

. Como se organizaria a 

análise do olhar espacial proposta por Callai (2000)? 

 

O olhar espacial supõe desencadear o estudo de determinada realidade social 

verificando as marcas inscritas nesse espaço. O modo como se distribuem os 

fenômenos e a disposição espacial que assumem representam muitas questões, que 

por não serem visíveis tem que ser descortinadas, analisadas através daquilo que a 

organização espacial está mostrando (CALLAI, 2000, p. 94).  

 

 Se observarmos bem, as categorias de análise propostas por Gomes (2013) dialogam 

com a proposta de Callai (2000) da consciência espacial, formada a partir do olhar espacial. 

As ―marcas inscritas‖, no nosso entendimento, aproximam-se da categoria ―posição‖, assim 

como a expressão ―o modo como se distribuem‖ se aproxima da ―composição‖ e, por fim, a 

expressão ―daquilo que a organização está mostrando‖ se aproxima da categoria da 

―exposição‖ proposta por Gomes (2013).   

 Há uma íntima relação entre as categorias geográficas da paisagem e do lugar e a 

categoria do olhar proposto tanto por Gomes (2013) quanto por Callai (2000). Segundo esta 

última, ―Cada um vê a paisagem a partir de sua visão, de seus interesses, de sua concepção‖ 

(CALLAI, 2000, p. 97). Haveria, então, tantas paisagens geográficas quanto há observadores?  

Vê-se que ―A aparência da paisagem, portanto, é única, mas o modo como a apreendemos 

                                                 
25

 Idem, p. 93.  
26

 Idem, ibidem, p. 93.  
27

 Idem, ibidem, p. 94.  
28

 Idem, ibidem, p. 94. 
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poderá ser diferenciado. [...]‖
29

. Ademais, ―[...] Esta paisagem precisa ser apreendida para 

além do que é visível, observável. Esta apreensão é a busca das explicações do que está por 

detrás da paisagem, a busca dos significados do que aparece‖
30

. É nesse contexto que o estudo 

da paisagem se apresenta como estratégia teórico-metodológica da educação do olhar 

geográfico através das caminhadas na cidade. Assim, as paisagens:  

 

[...] vão surgindo na medida em que os homens vão vivendo e produzindo as suas 

vidas. As paisagens locais, na maioria das vezes, fazem parte das vidas particulares 

das pessoas que vivem no lugar. Portanto agrega-se a essas paisagens, além de um 

valor afetivo, um sentido estético capaz de marcar no imaginário das pessoas a 

identidade do lugar (CALLAI, 2000, p. 98).  

 

 Nesse passo, a análise das paisagens se apresenta como exercício de compreensão de 

como os lugares são socialmente produzidos e muitas vezes contraditoriamente reproduzidos. 

A análise das paisagens, assim consideradas, possibilita-nos, a partir do olhar espacial 

proposto por Callai (2000), a compreensão da estrutura e dos processos (razão social e 

natural) inerentes à formação do espaço geográfico. Nesses termos:  

 

Digamos que, para uma análise significativa, pode-se partir da estrutura de um 

determinado espaço, fazer as descrições e análises de tudo o que é visível – de toda a 

paisagem. E aí entra a necessidade de explicar estas descrições, de fundamentá-las. 

E isto nos é dado pela formação do espaço. É necessário entender a trajetória da 

construção do espaço, é preciso estabelecer e entender as relações entre os 

fenômenos que vão se encadeando para formar o espaço. A análise do espaço deve 

ocorrer a partir de um vaivém constante entre a descrição, as relações, as explicações 

do aparente e a busca de justificativas desta aparência (CALLAI, 2000, p. 99. Grifo 

nosso).  

 

 O espaço adquire essa aparência, segundo ela, a partir da relação travada entre o jogo 

de forças sociais, políticas e naturais, porquanto físicas, biológicas e químicas. Essa relação, 

ao se materializar no espaço, atualiza a sua forma a cada momento, ―[...] criando e produzindo 

formas que lhe dão uma determinada aparência. [...]‖
31

. Tais são os pressupostos teórico-

metodológicos, segundo Callai (2000), para a construção de uma análise geográfica.  

 

[...] O desafio se assenta justamente aí: encarar a geografia como uma disciplina do 

mundo da vida e analisar o real deste mundo com as categorias da interpretação 

geográfica. Trabalhar com o olhar espacial requer que se elabore o conhecimento 

na interface entre a dimensão humana e natural deste mundo (CALLAI, 2000, p. 

100. Grifo nosso).       

 

 Tomamos estes referenciais da ciência geográfica propostos por Callai (2000) para 

propor uma educação do olhar geográfico a partir de caminhadas pela cidade de Campina 

                                                 
29

 Idem, p. 97.  
30

 Idem, ibidem, p. 97.  
31

 Callai (2000, p. 99).  
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Grande, na Paraíba. Essa educação, conforme a autora, está voltada para o desenvolvimento 

de habilidades e para a construção de conceitos. Mas, o que objetiva tal proposta de 

educação? ―Uma educação que tem como objetivo a autonomia do sujeito passa por municiar 

o aluno de instrumentos que lhe permitam pensar, ser criativo e ter informações a respeito do 

mundo em que vive. [...]‖
32

. A organização ou seleção de conteúdos que deem conta dessa 

relação escalar, social e natural se apresenta como um grande desafio para os professores de 

Geografia. Isto faz parte do processo de planejamento de sua prática. 

 Dentre as habilidades envolvidas por esta educação do olhar espacial proposta por 

Callai (2000), salientamos: (i) a lateralidade; (ii) a orientação; (iii) o sentido de referência em 

relação a si próprio e em relação aos outros; (iv) o significado de tamanho (unidades de 

medida); e (v) de distâncias. ―[...] Essas habilidades permitirão ao aluno ser capaz de fazer 

mapas, ler mapas e entender a representação de um espaço noutra dimensão que não a real‖ 

(CALLAI, 2000, p. 106). Vale dizer que, na educação do olhar espacial proposta por Callai 

(2000), há uma articulação entre a dimensão concreta e abstrata da realidade.  

 Como estratégia de aprendizagem geográfica, Callai (2000) se ―desorienta‖ com 

passagens específicas de Alice no seu país das maravilhas (CARROL, 1998). Destarte, a 

linguagem literária é, no nosso entendimento, um traço característico da deriva que se busca 

nesses modos de olhar. Mais adiante, veremos que a ―queda‖ de Alice na toca do Coelho é o 

caminho da desorientação necessária à passagem que a conduz a um outro modo de olhar o 

mundo:  

 

Inicialmente, pensemos nas conversas de Alice enquanto caía dentro de um poço. 

Ela ia observando, descrevendo, comparando, estabelecendo relações, correlações, 

tirando conclusões, fazendo sínteses. Poderíamos estabelecer estes como parâmetros 

indicadores do caminho a ser seguido para dar conta de realizar a análise geográfica 

de determinados lugares (CALLAI, 2000, p. 116). 

 

 Entendemos ser possível essa mesma estratégia com alguns contos, crônicas e cordéis 

sobre a cidade estudada geograficamente. Consideramos que a ―ponte‖ para a construção da 

mediação entre o conceito do cotidiano, senso comum, e o científico requer um conjunto de 

operações que envolvam não apenas a formalização dos dados, ou seja, a cognoscibilidade, 

mas também a afetividade e a psicomotricidade – elementos da Didática Urbana proposta 

pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso. O sujeito aprendiz desta educação do 

olhar, portanto, é visto multidimensionalmente na experiência de construção do conhecimento 
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 Idem, p. 101.  
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geográfico na cidade. Callai (2000) explicita-nos como elementos dessa leitura geográfica das 

paisagens e dos lugares que compõem a cidade nos seguintes termos:  

 

Vejamos o significado de cada um destes termos, de acordo com o Novo Dicionário 

Aurélio: 

Observar - examinar minuciosamente; olhar com atenção; estudar. Examinar atenta, 

minuciosamente a(s) pessoa(s) e/ou ambiente que o cerca(m). 

Descrever - fazer a descrição de; narrar. Expor, contar minuciosamente, e descrição, 

exposição circunstanciada feita pela palavra falada ou escrita, enumeração, relação. 

Comparar - estabelecer confronto entre; cotejar, confrontar. Examinar 

simultaneamente, a fim de conhecer as semelhanças, as diferenças ou relações. Por 

em igual nível, igualar, equiparar. 

Relação - ato de relatar, relato. Descrição, notícia, informação, relato. Parecença, 

semelhança, analogia. 

Referência, ligação, vinculação. Uma das categorias Fundamentals do pensamento: 

caráter de dois ou mais objetos de pensamento que são concebidos como sendo ou 

podendo ser compreendidos num único ato intelectual de natureza determinada, 

como identidade, coexistência, secessão, correspondência, etc. 

Correlação - relação mutua entre dois termos. 

Conclusão - ato de concluir, término, fim de um estudo, epilogo, remate, fecho: a 

conclusão de um discurso. Ilação, dedução: a conclusão de um problema. 

Sínteses - operação mental que procede do simples para o complexo. Determinação 

de proposições que são consequência das proposições consideradas como certas. 

Fusão de uma tese e de uma antítese numa noção ou numa proposição nova que 

retém o que elas têm de legitimo e as combina mediante a introdução de um ponto 

de vista superior (CALLAI, 2000, p. 116-117).  

 

 Conforme Callai (2000), essas operações nos dão, no seu conjunto, suporte ao estudo 

do lugar sob a ótica geográfica. O que poderia ser objeto dessa análise do lugar, objeto do 

olhar neste lugar? ―[...] Em princípio, tudo que é visível, observável, a partir da natureza, da 

natureza modificada e das construções humanas, bem como as relações entre os homens, [...] 

cristalizados no espaço, dando-lhe feições específicas‖ (CALLAI, 2000, p. 117). Na 

perspectiva da autora, o estudo do lugar se aproxima de uma educação do olhar espacial, tanto 

quanto a geografia, de uma forma de observação e de descrição. A própria definição de 

geografia como ciência de descrição da Terra fundamenta esse modo de ver a nossa ciência. 

Conforme Callai (2000), é através da observação e da sua descrição específica que a 

Geografia se apresenta como ciência. E como tal, instrumentaliza-nos a pesquisa geográfica 

com recursos e técnicas no estudo do lugar. Nesse diapasão,  

 

[...] Para conseguir dar conta de fazer a observação e a descrição de um lugar pode-

se fazê-lo através do uso de fotografias, filmes, mapas, imagens veiculadas na 

televisão, jornais, revistas e através da realização de excursões, visitas orientadas, 

passeios. É importante estudar o lugar concretamente, observando-o e descrevendo-

o (CALLAI, 2000, p. 118). 

 

 

 Para Callai (2000), após essas excursões, visitas e passeios, após a observação e a 

descrição espacial, o professor de Geografia deve, juntamente com seus alunos, utilizar-se da 
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comparação e da correlação dos elementos coletados in loco. O objetivo deste segundo 

momento é construir analogias e com elas dar visibilidade às semelhanças e diferenças 

existentes num determinado lugar e dele com outros lugares. Nessa direção, observamos que 

―[...] O conhecimento e a compreensão das particularidades dos vários lugares pode ser o 

caminho para se compreender o global, o mundo em que vivemos e para investigar as relações 

que se estabelecem entre os homens e entre estes e a natureza‖ (CALLAI, 2000, p. 118). Em 

suas conclusões, Callai (2000) propõe que o professor de Geografia organize os dados da 

pesquisa, de modo que ele possa apresentar, através da pesquisa, uma caracterização efetiva 

dos lugares e, deste cabedal, possam-se delinear posteriormente proposições que darão 

suporte às sínteses. A partir delas, os alunos podem formular novas hipóteses e, com isto, 

aperfeiçoar a sua prática de pesquisa geográfica para além do observável, buscando, segundo 

Callai (2000), a historicidade dos lugares a partir de sua geografia.  

Esses são os elementos sugeridos por Callai (2000) para o estudo do lugar sob a ótica 

geográfica, ou seja, sob o olhar espacial.  

 É na cidade que agimos – espaço político por excelência! Segundo Callai (2000), os 

estudos sobre cidade podem ser expressos de diferentes modos: numa exposição de 

fotografias, que pode ser na escola ou em outro lugar público, como uma praça, por exemplo. 

Trata-se da apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos alunos. Na 

educação do olhar proposta por Callai (2000), aprendemos que devemos pensar globalmente; 

porém, agir localmente: ―[...] aprendendo a pensar o espaço, a partir do lugar, poderemos 

descobrir o mundo, tendo a possibilidade de construir com os alunos um método de análise 

espacial que favoreça a construção da cidadania‖ (CALLAI, 2000, p. 132). A educação do 

olhar, assim entendida, é-nos também um convite à experimentação de vários modos de 

caminhar – de produzir geografias.   

 Estas foram algumas propostas de educação do olhar geográfico por nós reunidas e 

debatidas ao longo do mestrado em Geografia do PPGG-UFPB. Delas, extraímos algumas 

conclusões. Primeiramente, podemos notar que, de um lado, algumas destas propostas se 

alinham com a fenomenologia e outras com o materialismo histórico e dialético. A primeira, 

como campo do discurso geográfico estético-científico; a segunda, como discurso geográfico 

político-científico. A segunda é a de que articulamos ambas as formas de olhar na nossa 

proposta de educação geográfica na cidade a partir de caminhadas destras e erráticas. 

Exatamente por entendermos que, no processo de educação do olhar geográfico, opera-se uma 

mútua reconstrução: do sujeito e do espaço geográfico da cidade, no ato de leitura desse 

espaço. Uma leitura, portanto, que se entende instauradora do próprio significado do espaço 
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geográfico da cidade. Esse processo de significação do espaço urbano da cidade se 

desenvolve num processo social de construção, no qual corporalmente a sociedade se apropria 

do espaço da cidade. É nesta apropriação, incorporação antropofágica da cidade, que se faz, a 

partir do olhar, a ressignificação do espaço através de práticas espaciais, caminhadas destras e 

erráticas.    

 Ainda no compasso de nossas deduções, em terceiro lugar, entendemos que as 

caminhadas destras e erráticas, as excursões geográficas e a deriva se alinham, nesta nossa 

pesquisa de mestrado em Geografia no PPGG-UFPB, com as metodologias materiais que 

social e historicamente deram visibilidade ao fenômeno político de construção da cidade. 

Nesse diapasão, elas se alinham com a Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos 

Augusto de Amorim Cardoso.  

 Em quarto lugar, destacamos nesta prática espacial a articulação entre esses modos de 

olhar e alguns modos de caminhar que passamos a descortinar à frente.  Nessa articulação, o 

diálogo entre a geografia construída na Universidade e a cidade se expressa, ganha 

visibilidade. Em especial, damos destaque ao fenômeno da sociabilidade e da arquitetura da 

cidade – atualizada, geograficamente, em caminhadas e leituras geográficas deste espaço.      
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3 CAMINHADAS NA CIDADE: uma prática – múltiplos olhares 

 
Foi aprendendo a ler 

Olhando mundo à volta 

E prestando atenção 

No que não estava à vista 

Assim nasce um comunista 

(Um comunista. Caetano Veloso) 

 

Assim como há vários modos de olhar a cidade, há vários modos de caminhar e de 

conhecê-la a pé. Esta é uma característica da aprendizagem geográfica desenvolvida através 

de uma educação geográfica na cidade. Ao caminharmos pela cidade, encontramo-nos com 

diferentes ritmos. Em cada um deles, colocamos distintamente em movimento o nosso olhar. 

Nesse sentido, olhar e caminhar na cidade juntos nos dão uma ação complexa: um ato de 

leitura e também da produção de geografias! Nessa acepção, caminhar na cidade, antes de 

tudo, trata-se de uma atividade que nos possibilita uma experiência de construção e 

compreensão do conhecimento acerca do espaço geográfico.   

Aristóteles funda, ainda na Grécia Antiga, um modo de filosofia pautado na 

caminhada e no movimento do caminhar. Nela, o estagirita nos propõe colocarmos o olhar, o 

sentir corpóreo integral em movimento. Essa escola fundada por Aristóteles foi chamada de 

Escola Peripatética e de peripatéticos os seus seguidores. Em grego arcaico, περιπατητικός 

(peripatéticos) são aqueles que pensam andando, erraticamente.  

Estrabão foi o filósofo que deu continuidade à filosofia peripatética proposta pelo 

estagirita. Ele escreveu uma obra chamada Geografia. Durante a Idade Média, os peregrinos 

faziam viagens, na quais um modo de perder-se se apresentava como parte do processo de 

encontro consigo mesmo e de si com a divindade. Na Idade Moderna, a caminhada também 

apresenta características distintas, como a flunerie e as próprias derivas, como propostas de 

uma educação urbana anárquica que partia da composição de momentos na cidade. Nesse 

horizonte, Debord (2003) expõe sua Introdução a uma crítica da geografia urbana. Esse 

texto abre a seleção de textos produzidos por Debord organizada por Jacques (2003), no livro 

Internacional Situacionista: Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade.      

É nesse sentido, portanto, que compreendemos que, nas caminhadas pela cidade, 

desenvolver-se-á uma educação geográfica. A crítica urbana debordeana por nós utilizada a 

partir dos debates no Grupo de Estudos Escolarcidade se voltava para o modo de vida 

inaugurado com a industrialização. Ela se voltava para a imagem da cidade-espetáculo ou 

para o urbanismo funcionalista, descorporificado. Em contrapartida a essas propostas de 

urbanismo, propunham eles, os situacionistas, jogos urbanos. Eles tinham como fundamento 
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para a noção de jogo urbano a proposta de Huizinga ([1938] 2008) explicitada na obra: Homo 

Ludens: o jogo como elemento na cultura. Este era o fundamento da proposta de deriva feita 

por Debord (1997, 2003) e os situacionistas. Assim, no prefácio da obra, o autor nos explicita 

que:  

 

Em época mais otimista que a atual, nossa espécie recebeu a designação de Homo 

sapiens. Com o passar do tempo, acabamos por compreender que afinal de contas 

não somos tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão do século XVIII 

nos fizeram supor, e passou a ser de moda designar nossa espécie como Homo faber. 

Embora faber não seja uma definição do ser humano tão inadequada como sapiens, 

ela é, contudo, ainda menos apropriada do que esta, visto poder servir para designar 

grande número de animais. Mas existe uma terceira função, que se verifica tanto na 

vida humana como na animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de 

objetos: o jogo. Creio que, depois de Homo faber e talvez ao mesmo nível de Homo 

sapiens, a expressão Homo ludens merece um lugar em nossa nomenclatura 

(HUIZINGA, 2008, prefácio).  

  

Huizinga ([1938] 2008) trabalha com um conceito caro à nossa concepção de deriva: a 

ludicidade. Essa compreensão do modo como a caminhada passa a nos possibilitar a 

construção de uma ambiência educativa na cidade e, com isto, colaborar com a construção do 

conhecimento geográfico inicialmente nos apresenta uma dupla condição: corpos em 

movimento e um olhar atento, voltado para a observação da cidade. Mais que isto: impõe-nos 

uma educação dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Precisamos educar o nosso 

olhar a partir da sinestesia gerada pelo intercruzamento desses canais perceptivos.  

Pensar a cidade na perspectiva da educação do olhar geográfico exige do caminhante 

um esforço de significação e ressignificação dos elementos que compõem o espaço geográfico 

da cidade em seu cotidiano. Este cotidiano, no nosso entendimento, manifesta-se num jogo de 

ser e estar dinâmicos
33

 que desafiam a própria leitura do espaço. Antes de analisarmos a 

relação entre as caminhadas na cidade e as modalidades da pesquisa geográfica, faz-se 

necessário reconhecer a relação entre a caminhada e a saúde do caminhante. Sobre isto, é 

imperativo considerarmos, acerca das caminhadas que, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) vem distinguindo os conceitos de atividade física e de exercício físico: 

 
O termo ―atividade física‖ não deve ser confundido com ―exercício‖, que é uma 

subcategoria da atividade física e é planejada, estruturada, repetitiva e tem como 

objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico. A 

atividade física moderada e intensa traz benefícios para a saúde. A intensidade das 

diferentes formas de atividade física varia entre as pessoas. A fim de trazerem 

benefícios para a saúde cardiorrespiratória, todas as atividades físicas devem ser 

praticadas em sessões de pelo menos dez minutos de duração (OMS, 2014, p. 1).    
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 De Certeau (1998); Lefebvre (1991). 
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A OMS recomenda para crianças e adolescentes 60 minutos de atividade física, de 

moderada a intensa, por dia. Para adultos maiores de 18 anos, a OMS recomenda 150 minutos 

de atividade física, de intensidade moderada, por semana. Diferentemente do conceito de 

exercício, no conceito de atividade física, abarcam-se as atividades desenvolvidas no trabalho, 

nas atividades de lazer, em especial, aquelas realizadas em caminhadas na cidade. Com base 

nessas premissas apontadas pela OMS, a caminhada educativa se nos apresenta como sendo 

uma atividade física. A caminhada realizada de modo planejado pode, assim, trazer-nos 

benefícios ao corpo e ao animus de cada um de nós.   

 É para este animus que entendemos se dirigir a ludicidade na perspectiva da educação 

do olhar geográfico, através de caminhadas pela cidade. Pensar a cidade em sua perspectiva 

educativa tem nas caminhadas uma proposta de reflexão e de uma prática instauradora, 

construtiva do sentido em significado dos espaços do centro da cidade. Os caminhantes 

desenvolvem, através das caminhadas geográfico-educativas na cidade, um agir refletido no 

tempo e no espaço da cidade, capaz de descortinar-nos a historicidade desta a partir de sua 

dimensão espacial.  

 Considerando esta hipótese, indagamos: quais estratégias de ensino e aprendizagem 

geográficas podemos construir a partir desta experiência do olhar e da observação, realizada 

por docentes e discentes da Licenciatura em Geografia, com as caminhadas na cidade de 

Campina Grande, na Paraíba? Enfrentamos esta questão de forma teórica e prática a partir da 

experiência de cinco caminhadas no centro da cidade de Campina Grande-PB.  

 Nessa direção, teoricamente, entendemos que este problema deve ser enfrentado 

perscrutando-se as modalidades de caminhada que se expressam através da pesquisa 

geográfica. Pelo viés da prática da pesquisa geográfica, encontramos os elementos materiais, 

as evidências que consubstanciam o discurso científico-geográfico. 

 A metodologia adotada nesta pesquisa foi extraída da prática espacial de cinco 

caminhadas no centro histórico da cidade de Campina Grande. Assim, seus conceitos 

procedimentais estão por nós articulados nesta prática de espaço realizada no centro da 

cidade, em especial, nos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica da excursão 

geográfica e da caminhada à deriva, como expressão do modo de caminhar errático.  

No contexto do Estágio Docência do mestrado em Geografia, no Curso de 

Licenciatura em Geografia da UEPB, acompanhamos a Profª. Ma. Caline Mendes de Araújo 

no componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia (MTPG). No Estágio 

Docência, durante o levantamento bibliográfico sobre o tema da atividade de pesquisa 

geográfica, principalmente a atividade de campo em Geografia, observamos que há uma vasta 
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gama de conceitos procedimentais da pesquisa geográfica na literatura geográfico-científica 

acadêmica pautados num certo modo de caminhar e de olhar. Identificamos uma escala 

(modal), que se inicia a partir do modo de conhecimento compreendido como ―senso 

comum‖, indo até a modalidade ―científica‖ de linguagem. No primeiro plano, situaram-se o 

passeio, a excursão, a deriva, e, por último, como modalidade científica, o estudo do meio.  

Entre essas modalidades de linguagem nas quais encontramos conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica, identificamos os seguintes: (i) trabalho de campo; (ii) 

pesquisa de campo; (iii) aula de/em campo; (iv) visitas; (v) excursões; (vi) passeios; (vii) 

trilhas; (viii) expedições; (ix) estudo do meio; e (x) a deriva. Esse leque de dez conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica nos autoriza algumas indagações: É a caminhada na 

cidade, enquanto experiência da construção do olhar geográfico, uma ação de convergência 

entre esses aportes teórico-metodológicos? Como a deriva se distingue desses modos de 

caminhar destros? É possível a caminhada se articular a eles na construção de uma proposta 

de educação do olhar geográfico na cidade? 

Nossa hipótese preliminar é a de que a caminhada na cidade se expressa através de 

uma articulação. Primeiramente, parte de uma reflexão estética, na exata medida em que 

perscrutamos o conceito do olhar geográfico, que, por sua vez, articula-se a uma reflexão da 

ordem da teoria do conhecimento; portanto, científica. Essa segunda dimensão, por sua vez, 

articula-se a outra: a ética. Esta última expressa numa revisão de nosso ethos urbano. Nela, 

dá-se a construção de nossa alteridade. Essa relação trata-se, portanto, de um imperativo: 

pensar a dimensão política dessa ação, dessa prática espacial, qual seja, caminhar na cidade no 

processo de educação do olhar geográfico de discentes e docentes da Geografia.  

Outra hipótese é a de que não negamos que haja a possibilidade de um recorte 

transversal entre esses conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. Entendemos, sim, 

que, essa articulação é garantidora de uma horizontalidade do diálogo social sobre a sua 

própria condição urbana: passada, presente e futura. Este é o aporte para a proposta 

geográfico-educativa das caminhadas na cidade: uma educação que distingue; porém, busca 

articular o senso comum e o conhecimento científico, a arte e a ciência, fazendo a transição da 

geografia da vida na cidade à Geografia produzida na Academia. Buscamos, assim, contribuir 

na construção social de novas formas de vida urbana.  

A geografia que daí se desdobra é uma ciência produzida com mais consciência. 

Buscamos articular, através desta prática espacial que é a caminhada, o saber produzido na 

Universidade, espaço do saber geográfico institucionalizado, e a cidade, espaço do senso 

comum, das astúcias do homem ordinário, segundo De Certeau (1998). Este homem 
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ordinário, anônimo inventa na cidade o seu cotidiano, Geografia lato sensu. Distinta da 

Geografia universitária, strictu sensu. Sob a ótica da articulação e da construção de uma ponte 

entre essas duas dimensões do conhecimento, utilizamos, além dos conceitos procedimentais 

da pesquisa e, portanto, da orientação, as regras de desorientação
34

 propostas pela deriva. A 

dimensão ética que dá suporte às duas modalidades de caminhada se expressa na educação 

geográfica pela convivência social na cidade. O conviver é, no nosso entendimento, condição 

necessária à formação de nossa politicidade.    

Quando procuramos construir uma proposta de articulação entre a Geografia 

universitária e a educação geográfica na cidade, o desafio que se nos apresenta é de superar 

essa linguagem racionalizada, árida, porquanto truncada em conceitos, tabelas, gráficos, 

justificativas racionalizadas, por uma diversidade de linguagens que alcançam esse público: a 

sociedade anônima, que dinamiza e dá vida ao espaço geográfico da cidade. Entendemos que 

o conhecimento geográfico produzido na escola e na Universidade seja a expressão do 

conhecimento geográfico institucionalizado. Aqui, há um tempo social imposto, filtrado pelo 

discurso científico-acadêmico. A criatividade se encontra nesse ambiente, nos interstícios, e 

talvez se apresente como astúcia de enfrentamento às estratégias e intenções que subjazem 

nesse tempo imposto.  

Mas, há também, em paralelo, uma geografia a ser codificada e decodificada na 

dinâmica sócio-espacial da cidade. Esta última perspectiva trata-se, no nosso entendimento, 

da perspectiva da educação geográfica. Tal distinção entre ensino de Geografia e educação 

geográfica não é feita para a busca da separação das duas perspectivas. Trata-se, porém, de 

uma distinção tensionada à construção de uma ponte dialógica, discursiva entre elas. Ou seja, 

o que buscamos nessa proposta das caminhadas destras e erráticas na cidade é a sua 

articulação.    

Buscando trazer luzes à problemática, far-se-á uma breve análise bibliográfica sobre 

cada um desses conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. Articulamos esse diálogo 

com os pensadores da teoria geográfica à parte empírica desta pesquisa de mestrado em 

Geografia no PPGG-UFPB. Com esta articulação, procuramos, primeiramente, apresentar 

uma proposta de educação do olhar geográfico através de caminhadas destras e erráticas na 

cidade.  

                                                 
34

 Essa expressão representa a imagem-paradoxo da descontinuidade existente entre a cidade pensada e a cidade 

vivida, entre a cidade conhecida numa caminhada destra e em uma caminhada errática.  
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Para tanto, caminhamos pela cidade e refletimos sobre a teoria envolta da pesquisa 

geográfica à luz da prática espacial das caminhadas. Isto em companhia de professores e 

alunos do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. Com eles, construímos caminhos 

destros, teórico-metodológicos e erráticos a partir do jogo da deriva, elucidando os contornos 

da pesquisa geográfica.  

Buscamos, portanto, compreender a sua importância para a Educação (ensino e 

aprendizagem) da Geografia. Consubstancia esta análise a edição número 1 da Revista 

Boletim Paulista de Geografia, da Seção São Paulo, da Associação dos Geógrafos Brasileiros. 

Esta obra foi publicada originalmente pela AGB no ano de 1949, e é aqui por nós trabalhada a 

partir de uma republicação do ano de 2006. Esta edição inaugural do Boletim Paulista de 

Geografia é integralmente dedicada às reflexões que gravitam em torno do ―trabalho de 

campo‖ e dos desafios que nos apresentam a múltipla discursividade científica, conceitual-

procedimental para a pesquisa geográfica.    

Nessa direção, lança luzes à nossa problemática teórica o artigo de Armando Corrêa da 

Silva (1982), intitulado Natureza do trabalho de campo em Geografia Humana e suas 

limitações, da edição Número 1, da Revista do Departamento de Geografia da Universidade 

de São Paulo (USP), publicada em 1982.  

Num primeiro momento, focaremos os conceitos procedimentais da pesquisa 

geográfica: trabalho/pesquisa/aula de campo, visitas, expedições, trilhas e estudo do meio. 

Num segundo momento deste capítulo, discutiremos os seguintes conceitos procedimentais da 

pesquisa geográfica: passeio, excursões e deriva. Portanto, o nosso foco no ponto seguinte é o 

de apresentação e articulação desses conceitos procedimentais da pesquisa geográfica como 

caminhos teórico-metodológicos destros e erráticos na educação do olhar geográfico na 

cidade, a partir desta experiência prático-espacial que são as caminhadas.  

  

3.1 O trabalho de campo na pesquisa geográfica 

 

Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar! 

(Mestre Siba) 

Corre alta Severina noite 

De baixo do lençol que te tateia a pele fina 

Pedras sonhando pó na mina 

Pedras sonhando com britadeiras 

Cada ser tem sonhos a sua maneira 

Cada ser tem sonhos a sua maneira 

Corre calma Severina noite 

No ronco da cidade uma janela assim acesa 

Eu respiro seu desejo 



87 

Chama no pavio da lamparina 

Sombra no lençol que tateia a pele fina 

Sombra no lençol que tateia a pele fina 

[...] 

(Noite Severina. Lula Queiroga.). 

 

Ao nos dirigirmos à relação entre os modos de caminhar e de olhar, encontramos os 

conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. Assim, inicialmente, precisamos considerar 

um ponto: que há uma tradição de pensadores que contribuíram com a teorização do trabalho 

de campo na pesquisa geográfica. Primeiramente, observamos que o campo é parte da escala 

geográfica, mais especificamente, parte de um território do município que, juntamente com a 

cidade e os distritos, o compõem. Quando propomos as caminhadas na cidade, questionamo-

nos: trabalho de campo ou de cidade? Girard (2013) trabalha com o conceito de trabalho de 

cidade. Se o discurso científico exige, de nosso discurso, uma linguagem stricto sensu, por 

que usamos um conceito, escala geográfica, de modo adaptado e impreciso? Não seria melhor 

defini-la como prática de pesquisa geográfica?! 

Na direção da procura de uma definição desta prática de pesquisa geográfica, o 

trabalho de campo é-nos apresentado como objeto da reflexão proposta por Alentejano e 

Rocha-Leão (2006) no texto intitulado Trabalho de campo: uma ferramenta essencial para os 

geógrafos ou um instrumento banalizado?. Outro ponto que problematizamos acerca do 

conceito é a noção de ―trabalho‖ – no nosso entendimento, postura diametralmente oposta à 

ludicidade, inerente à nossa proposta de deriva como parte do processo de educação do olhar 

geográfico na cidade.  

Nessa perspectiva, discutimos, conjuntamente com os mestrandos e doutorandos do 

PPGG-UFPB integrantes do Grupo de Estudos Escolarcidade os argumentos propostos por 

Alentejano e Rocha-Leão (2006). Os autores foram professores adjuntos do Departamento de 

Geografia da UERJ.  Eles realizaram uma espécie de ―balanço‖ entre o trabalho de campo e a 

teoria da pesquisa geográfica. Investigaram a importância do trabalho de campo, tanto para a 

pesquisa quanto para o Ensino de Geografia. Dito de outro modo, quando os autores pensaram 

a dimensão educativa, o fizeram a partir de uma ambiência institucional, e não 

necessariamente na cidade. Com nossa pesquisa, procuramos, como dissemos anteriormente, 

articular essas dimensões da construção do conhecimento geográfico.   

Os autores, nessa direção, salientam-nos os ―perigos‖ que rondam a banalização do 

trabalho de campo na construção do conhecimento geográfico. Eles dedicam uma especial 

atenção aos ―[...] procedimentos de monitoramento de campo nas análises espaciais, 

destacando-se a relevância dos mesmos para o ensino e a pesquisa em Geografia. [...]‖ 
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(ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 52-53). A tese preliminar de Alentejano e Rocha-

Leão (2006, p. 53) acerca do trabalho de campo é a seguinte: ―[...] trabalho de campo é 

fundamental, mas, se realizado desarticulado do método e da teoria, torna-se banal‖. Ao 

propormos a deriva enquanto jogo, e não necessariamente como uma técnica ou procedimento 

da pesquisa geográfica, estaríamos levando a Geografia para a banalidade?! Entendemos que 

não. Mas, sim, para a direção da construção de uma ambiência geográfico-educativa na 

cidade.    

Segundo Alentejano e Rocha-Leão (2006), o trabalho de campo e o método em 

Geografia estão intimamente relacionados. Observamos que a aproximação do trabalho de 

campo com uma postura teórico-metodológica é inerente à própria origem da 

institucionalização do conhecimento geográfico, no final do século XIX na Europa. Ele se 

assenta nos relatos de viajem dos viajantes naturalistas, a exemplo dos trabalhos de Alexander 

Von Humboldt. A chegada da família real portuguesa ao Brasil, no ano de 1808, inaugura um 

conjunto de expedições artísticas e científicas pelo território brasileiro. Há expedições 

artístico-cientificas organizadas pela Inglaterra. O próprio Charles Darwin participou de 

expedições austríacas e alemãs. Nas expedições artísticas, destaque para as Missões 

Francesas, das quais participa o artista Debret (1768-1848).  

Nesse horizonte, os relatos de viagens constituíram-se, segundo Alentejano e Rocha-

Leão (2006), como peças-chave para a sistematização do conhecimento geográfico em 

processo de institucionalização científica. Entendemos que há aqui uma apropriação, uma 

antropofagia ao revés, visto que são os estrangeiros que, com estas caminhadas, passam a se 

―alimentar‖ dos elementos visíveis da natureza e cultura brasileiras. Para os autores, o 

trabalho de campo à luz do empirismo passa do status de parte do método ao status de método 

geográfico:  

 

[...] nos primórdios, o trabalho de campo que era parte fundamental do método, aos 

poucos vai se transformando no próprio método, isto é, de parte do método, torna-se 

o método, fruto do predomínio de uma concepção empirista que despreza a teoria e 

atribui à descrição da realidade a condição de critério de verdade (ALENTEJANO; 

ROCHA-LEÃO, 2006, p. 53. Grifo do autor).  

 

 

 Os autores evidenciam que a relação entre o empirismo e o trabalho de campo em 

Geografia contribuiu para a formulação de uma cisão epistemológica. Nela, ocorre a cisão 

entre a Geografia Humana e a Geografia da Natureza. Conforme Alentejano e Rocha-Leão 

(2006, p. 54): ―Tais concepções revelam não apenas o empirismo dominante na Geografia, 

mas também a separação entre uma Geografia dos homens e uma Geografia da natureza, 
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como se fossem realidades absolutamente distintas‖. No nosso entendimento, o olhar 

geográfico que se filie a apenas uma dessas polaridades se apresentaria míope. A própria 

distinção solicita de nós um pressuposto: o de que a humanidade, ideia que ganha corpo 

através das sociedades, separa-se da dimensão natural, ou seja, que ela não seja considerada 

natureza. Essa distinção, no nosso entendimento, é filiada ao olhar cartesiano aberto por 

Descartes no renascimento da ciência moderna. Na nossa proposta de educação do olhar 

geográfico, realizamos cisões; distinções, no sentido de realizarmos uma síntese; crítica, na 

busca de verificação de hipóteses; respostas provisórias, por nós hauridas de práticas 

espaciais, de caminhadas. Portanto, dirigimos o olhar geográfico para uma articulação, 

garantindo uma visão integrada e não holística ou de sobrevoo.  

Outra relação importante para a compreensão da importância do trabalho de campo 

para a Geografia no Brasil dá-se a partir das contribuições da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB). Essa associação estabeleceu-se como um importante canal de 

comunicação entre os pesquisadores da Geografia. Eles contribuíram para a produção do 

corpus teórico em torno do trabalho de campo no contexto universitário brasileiro, em 

especial, em São Paulo. Segundo Alentejano e Rocha-Leão (2006), até a década de 1970, o 

trabalho de campo figurava como tema central dos encontros da AGB. Com a mudança do 

estatuto da entidade, essa centralidade temática é deixada de lado, sendo retomada atualmente, 

mas não mais com a mesma centralidade de outrora. Assim:  

  
 

[...] Todo este acúmulo foi jogado por terra a partir dos anos 1970, quando no rastro 

da hegemonia da Geografia Teorético-Quantitativa os trabalhos de campo passaram 

a ser execrados e praticamente riscados do mapa das práticas dos geógrafos, sob o 

argumento de que as tecnologias da informação e os modelos matemáticos seriam 

instrumentos mais adequados para a investigação da realidade (ALENTEJANO; 

ROCHA-LEÃO, 2006, p. 54-55). 

 

 

Os autores esclarecem que a formulação inicial do movimento da geografia crítica 

também objetara a validade do trabalho de campo. Segundo eles: ―[...] a radicalização crítica 

ao empirismo dominante na Geografia tradicional levou a uma negação da validade do 

trabalho de campo como instrumento de construção do pensamento geográfico, em função da 

ênfase conferida à teoria‖ (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 55).  

Esse contexto é aquele inerente à cisão epistemológica, sobre a qual se desdobrara 

uma dicotomia do próprio conhecimento geográfico em conhecimento social e conhecimento 

da natureza. Destarte, ―[...] o olhar do pesquisador, historicamente já impregnado da 

dicotomia físico-humana, acaba por produzir, na maioria das vezes, uma abordagem 
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eminentemente social ou natural sobre os fenômenos manifestados na superfície terrestre‖ 

(ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 55-56). Entendemos como míope um olhar 

geográfico que não dá conta dessa relação dialética entre a sociedade e a natureza, frente ao 

desafio de pensar a cidade. Os autores elucidam que, com exceção da Geografia regional 

francesa, o desenvolvimento dos trabalhos de campo seguia a dicotomia entre Geografia 

Humana e Geografia da Natureza.  

Conforme Alentejano e Rocha-Leão (2006), não alcançaremos a superação dessa 

dicotomia simplesmente através do avanço das técnicas informacionais na pesquisa 

geográfica. A crítica dos autores se dirige aos modelos computacionais dos Sistemas de 

Informações Geográficas que, sem os trabalhos de campo para fundamentarem com 

evidências empíricas os seus trabalhos científicos, perderiam a validade. Portanto, a 

experiência do olhar e do ver se estabeleceria como pressuposto da própria cientificidade do 

trabalho de campo e, por conseguinte, da pesquisa geográfica.  

No campo da epistemologia geográfica, os autores nos propõem uma tese em defesa 

da integração entre a teoria e a prática para o desenvolvimento do trabalho de campo na 

pesquisa geográfica: ―[...] o trabalho de campo não deve se reduzir ao mundo do empírico, 

mas ser um momento de articulação teoria-prática‖ (ALENTEJANO; ROCHA LEÃO, 2006, 

p. 56). Nesse contexto, para os autores, o trabalho de campo possui um télos, uma finalidade, 

qual seja: a produção do conhecimento geográfico. 

Alentejano e Rocha-Leão (2006) levam em conta o binômio teoria-prática. Afirmam 

que a observação da paisagem é o primeiro procedimento através do qual é possível tecer 

uma leitura sócio-espacial a partir do prisma do olhar geográfico. Porém, advertem-nos que 

―[...] um trabalho de campo limitado ao nível da paisagem não nos permite uma compreensão 

da espacialidade do modo de produção capitalista. [...]‖
35

. Portanto, advertem-nos da 

necessidade de se articular as escalas (conceituais) para a realização de uma interpretação 

geográfica da realidade.  

Nessa perspectiva, ―[...] É através da articulação das escalas que podemos 

efetivamente construir uma interpretação geográfica da realidade, indo do particular ao geral, 

e retornando a este, assim como da prática à teoria e vice-versa‖
36

. Portanto, há a necessidade 

de se articular as escalas na interpretação geográfica de fenômenos cotidianos na cidade. Ou 

seja, há a necessidade de se articular as escalas local-regional-global no processo de educação 

                                                 
35 Alentejano e Rocha-Leão (2006, p. 57). 
36 Idem, p. 58. 
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do olhar geográfico. Esse processo se desenvolve, na nossa prática espacial, através da 

experiência de caminhar pela cidade.  

Para Alentejano e Rocha-Leão (2006), o trabalho de campo desarticulado da teoria 

seria um trabalho inútil frente ao desafio da pesquisa geográfica. O trabalho de campo em 

relação aos vários métodos possui diferentes funções. Nessa direção, a professora Suertegaray 

(2002) apresenta-nos o conceito de ―campear‖. Esse conceito se aproxima daquele por nós 

buscado através da deriva no centro de Campina Grande:  

 

[...] encontramos entre os diferentes termos que podem expressar a pesquisa de 

campo, a palavra ―campear‖. Campear é uma palavra utilizada pelo homem do 

campo (peão) e de maneira ampla pela população da Campanha no Rio Grande do 

Sul e significa procurar. Quando alguém diz ―estou campeando algo‖ significa estou 

procurando. Escolhemos, então, esta palavra como uma forma de fazer campo. 

Campeando — procurando — pesquisando. Se entendo campear como pesquisar, 

cabe dizer que pesquisar é busca. Entretanto, começamos colocando, num primeiro 

momento, o que entendemos por pesquisar (SUERTEGARAY, 2002, p. 1).  

 

Na cidade, como definiríamos esse modo de caminhar-investigativo?! Na linguagem 

regional, temos a palavra ―esquipar‖; na linguagem artístico-científica, flanar, derivar. 

Entendemos esse vocábulo ―esquipar‖ como sendo um aspecto da incorporação da cultura 

francesa de caminhar à flânerie, ou seja, através de flanâncias. Esse processo se aproxima de 

uma ―antropofagia‖ de determinado capital cultural francês pelo povo da região Nordeste do 

Brasil.   

Nesse passo, pesquisar se trata de um ato que exige de nós um certo modo de 

caminhar e de olhar. A deriva como um certo modo de ―campear‖ se afasta da proposta inicial 

do trabalho/pesquisa/aula de campo em nossa pesquisa de mestrado em Geografia abordada. 

Procuramos nesse diálogo com os teóricos da pesquisa geográfica a construção de nexos por 

tensionamentos dos múltiplos olhares acerca da teoria da pesquisa geográfica.  

Realizamos esses tensionamentos para dar visibilidade à deriva, a qual não parte de 

uma orientação, mas, como veremos adiante, de uma desorientação intencional. Em seu 

artigo, diríamos, a Profª. Dr.ª Suertegaray (2002) coloca-nos uma problemática, qual seja: (i) 

o que é pesquisar? (ii) no processo de conhecer – conhecendo-se, como se visualiza a questão 

do sujeito? (iii) essa questão foi sempre reconhecida dessa forma? E (iv) os diferentes 

métodos encaminham formas diferenciadas de pesquisa de campo?! As respostas para essas 

questões são balizadas pela autora nos argumentos do construtivismo bioneurológico, 

propostos por Maturana e Varela (2001) na obra A Árvore do Conhecimento: as bases 

biológicas da compreensão humana. Nesse diapasão, segundo a geógrafa:  
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A pesquisa de campo constitui para o geógrafo um ato de observação da realidade 

do outro, interpretada pela lente do sujeito
37

 na relação com o outro sujeito
38

. Esta 

interpretação resulta de seu engajamento no próprio objeto de investigação. Sua 

construção geográfica resulta de suas práticas sociais. Neste caso, o conhecimento 

não é produzido para subsidiar outros processos. Ele alimenta o processo, na medida 

em que desvenda as contradições, na medida em que as revela e, portanto, cria nova 

consciência do mundo (SUERTEGARAY, 2002, p. 2).  

 

É nessa direção que denominamos de ―diálogos com o discurso do olhar do outro‖ o 

nosso diálogo com os discursos dos docentes e discentes da Licenciatura em Geografia. A 

deriva, afastando-se da proposta inicial de um trabalho/pesquisa/aula de campo, realiza-se a 

partir de uma questão estética que envolve o olhar. Posteriormente, a direcionaremos para 

uma questão ética, exatamente na perspectiva da construção de nossa alteridade na cidade. 

Esta é entendida como encontro com a realidade do outro e com o olhar deste outro. Tal 

relação é balizadora da educação do olhar geográfico que procuramos construir através de 

caminhadas destras e erráticas pela cidade.  

A questão política, por seu turno, reclama na cidade o desenvolvimento de uma 

ciência geográfica com consciência. Nesta proposta feita pela professora Suertegaray (2002), 

à discussão em torno do estatuto epistemológico do trabalho de campo na pesquisa geográfica 

se articula uma questão ética, posta através da busca pela compreensão do espaço e do olhar 

do outro. Como ela, então, entende o trabalho de campo em relação aos métodos científicos, 

na perspectiva suscitada na problemática apresentada por Alentejano e Rocha-Leão (2006)? 

Segundo ela:  

No método positivista, [...] o campo (realidade concreta) é externo ao sujeito. O 

conhecimento/a verdade está no objeto, portanto no campo, no que vemos. [...] No 

método neo-positivista o campo como realidade empírica é externo ao sujeito. 

Agora, nesta perspectiva, o campo como realidade externa é uma construção do 

sujeito. [...] No método dialético, o campo como realidade não é externo ao sujeito, 

o campo é uma extensão do sujeito, como é numa outra escala a ferramenta para 

trabalhar uma extensão do seu corpo, ou seja, a pesquisa é fruto da interação 

dialética entre sujeito e objeto. [...] No método fenomenológico, o campo é a 

expressão das diferentes leituras do mundo. É o lugar (da observação e da 

sistematização) do olhar do outro — daí o método fenomenológico dizer da 

necessidade de se colocar no lugar de. Negando o positivismo, este método não 

separa sujeito e objeto.  [...] Na compreensão da hermenêutica, o campo é a 

interação do sujeito no seu caminhar e pensar com o objeto. O sujeito como ponto de 

partida do conhecimento promove, a partir de sua vivência, a ação que desencadeia o 

processo de conhecimento e (re)construção do mundo. O campo é o texto, este 

precisa ser desvendado aberto e compreendido em seus múltiplos significados para, 

a partir dessa compreensão promover a reconstrução do sujeito/objeto/sujeito. Trata-

se do que se denomina de Hermenêutica Instauradora. Da nossa prática advém 

nossas indagações e das respostas que damos a elas advém nossa prática e as 

transformações simultâneas de nós e do mundo (SUERTEGARAY, 2002, p. 2. 

Grifos da autora).  
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Concluída essa fase prospectiva da relação entre o trabalho de campo e as correntes 

teórico-metodológicas da pesquisa geográfica, passemos a enfrentar essa questão a partir da 

perspectiva da educação e ensino da Geografia. Segundo Alentejano e Rocha-leão (2006, p. 

62), ―A utilização do trabalho de campo como instrumento didático não tem sido alvo de 

muitas reflexões. [...]‖. Para os autores, o trabalho de campo não deve ser confundido com 

passeio:  

 

[...] Não deveria ser assim, afinal, todo professor de Geografia – principalmente dos 

ensinos médio e fundamental – já deve ter se irritado quando ouviu de seus alunos 

ou dos professores de outras disciplinas que no dia tal não haveria aula porque tinha 

passeio, marcado pelo professor de Geografia... Será que de fato promovemos 

passeios? (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 62. Grifos da autora).  

 

 Na experiência de caminhar na cidade e, por conseguinte, no processo de educação do 

olhar geográfico, por que razão o passeio, a excursão ou a caminhada à deriva estariam 

distanciados dos processos de construção do conhecimento geográfico inerentes ao Ensino de 

Geografia? Pensamos que essas práticas espaciais guardam íntima relação com a educação 

geográfica na cidade. Entendemos que tanto o ensino de geografia quanto a educação 

geográfica tendem a se fortalecer nas trocas entre os modos destros e errático que as 

excursões e as derivas abrem para nós, geógrafos, como estratégias de abertura discursiva da 

própria Geografia.  

Nessa perspectiva, entendemos que o raciocínio geográfico se horizontaliza, porquanto 

socializado em outros ambientes e linguagens na cidade. Damos centralidade à Literatura de 

Cordel para esta mediação, mas salientamos que nos utilizaremos de outros elementos para a 

construção desse diálogo. Nessas experiências, destacamos o convívio entre os docentes e 

discentes da Licenciatura em Geografia, fazendo, juntos, da cidade uma ambiência 

geográfico-educativa. Nessa direção, a tese de Alentejano e Rocha-Leão (2006) é a de que 

estes passeios se equiparam conceitualmente com a função das excursões escolares:  

 
A nosso ver, se estas excursões forem previamente preparadas, instigando-se os 

alunos a problematizar o que vão ver
39

, a preparar o que vão perguntar e refletir 

acerca do que vão observar, podem representar uma importante contribuição para o 

processo de formação destes como pesquisadores (ALENTEJANO; ROCHA-

LEÃO, 2006, p. 63). 

 

 Assim entendida, articulada com a pesquisa, a atividade do passeio, da excursão e da 

deriva tratar-se-iam apenas de uma etapa da educação do olhar, uma etapa inicial da formação 

do pesquisador. Entendemos que a deriva se expressa para nós, aprendizes da geografia na 
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cidade, como jogo urbano. Um jogo que, na terminologia da técnica de passagem (DEBORD, 

1997, 2003) por ambiências, articula-se ao discurso geográfico-científico. Conforme veremos 

mais adiante, a deriva é diferente do passeio, que é entendido como etapa de sensibilização do 

olhar investigativo. Aquela, por sua vez, expressa-se num estatuto próprio, distinto do 

trabalho, expresso na ludicidade crítica, política.  

Por isso, a deriva, no nosso entendimento, pode inclusive estar inicialmente dissociada 

da teoria científica da pesquisa geográfica. Importa-nos que, no processo de sua realização, 

haja a sua articulação, possibilitando uma visão geográfica integrada: sócio-espacial ou, de 

outro modo, na expressão sociedade-natureza. Nesse sentido, indagamos: faz sentido 

realizarmos um recorte espacial e temporal do fenômeno geográfico a ser estudado sem um 

contato nosso com o espaço geográfico pesquisado?! Entendemos que não.  

Reafirmamos: ―[...] tanto na realidade do campo quanto na teoria os aspectos sociais e 

naturais da realidade são indissociáveis. [...]‖ (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 63). 

Põe-se, então, a necessidade de integração do nosso olhar fragmentado acerca da realidade 

sócio-espacial, ou seja, também entre a sociedade e a natureza. Para tanto, salientamos a 

necessidade de articularmos escalas de análise no ensino e na educação geográfica na cidade. 

Assim:  

 

Torna-se evidente que no âmbito do ensino também surgem necessidades em relação 

à articulação de escalas de análise para visualização dos fenômenos, já que muitos 

dos processos vistos/observados
40

 no campo se complementam com outros 

processos operantes em distintas escalas espaço-temporais
41

, produzindo a realidade 

geográfica em questão. [...] (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 63). 

 

 Nesse prisma, concluímos que a realidade geográfica a ser perscrutada no trabalho de 

campo não se trata de uma realidade dada de modo direto aos olhos do investigador, mas uma 

construção – produto da articulação de escalas de análise. Portanto, produto da articulação de 

múltiplos olhares. Entendemos que a criticidade geográfica acerca da cidade é formada 

enquanto educação do olhar e do movimento das caminhadas na cidade.  

Com base nessas premissas iniciais, indagamos: é o trabalho de campo um 

objeto/critério para uma periodização do conhecimento geográfico? Toda tentativa de 

periodização é uma tentativa de emoldurar os processos dialéticos entre a natureza e a 

sociedade, e cada imagem ou aspecto dessa relação revela-nos a forma de um olhar 

geográfico. Reconhecendo a limitação de toda periodização, e que não buscamos esgotar o 

quadro de trabalhos geográficos com ela, construímos o Quadro 01 em torno do conceito 
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procedimental do trabalho de campo. Para tanto, dialogamos o Prof. Dr. Agostinho Paula 

Brito Cavalcanti (2011), professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Piauí. O autor, neste trabalho, volta sua atenção para a construção de um panorama histórico e 

metodológico de trabalhos voltados para a temática da pesquisa de campo em Geografia. Foi 

construída uma síntese da periodização do conceito de ―trabalho de campo‖ em Geografia 

com base nos dados fornecidos por Cavalcanti (2011):  

 

QUADRO 01 - Periodização do conceito ―trabalho de campo‖ em Geografia de 1940 a 2006. 

PERÍODO: 1940-1970 AUTOR OBRA/ARTIGO 

1941 Delgado de Carvalho A excursão geográfica 

1943 
José Veríssimo da Costa 

Pereira 

Reflexão à margem de quatro excursões 

geográficas 

1943 Lourenço Mário Prunes 
Plano de estudo de uma excursão 

geográfica 

1944 Francis Ruellan 
O trabalho de campo nas pesquisas 

originais de Geografia Regional 

1945 Delgado de Carvalho O Estudo da Paisagem 

1946 Hilgard O. Sternberg 
As listas de fatos a observar nos trabalhos 

geográficos de campo 

1947 Hilgard O. Sternberg 
O Trabalho de Campo na Geografia: seu 

planejamento e organização 

1949 F. M. S. Guimarães 

Trabalhos de campo e de gabinete da 

Segunda Expedição Geográfica ao 

Planalto Central 

1956 Carlos M. Cantão 
Programa – Tipo de Excursões 

Geográficas para fins Didáticos 

1965 Manoel Seabra 

Uma excursão aos arredores da cidade de 

São Paulo: Área de Cotia – Vargem 

Grande 

1969 T. P.Macedo 
Roteiro de excursão à Araçatuba e 

Conjunto Hidrelétrico de Urubupungá 

PERÍODO: 1970-2000 AUTOR OBRA/ARTIGO 

1982 Armando Corrêa da Silva 
Natureza do Trabalho de campo em 

Geografia Humana e suas limitações 

1985 Y. Lacoste 

A Pesquisa e o Trabalho de Campo: um 

problema político para os pesquisadores, 

estudantes e cidadãos 
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1985 Bernard Kayser O Geógrafo e a Pesquisa de Campo 

1999 Roosevelt J. Santos 

Pesquisa empírica e trabalho de campo: 

algumas questões acerca do conhecimento 

geográfico 

1991 
Antonia B. Rodrigues e 

Cláudia A. Otaviano 

Guia Metodológico de Trabalho de Campo 

em Geografia 

PERÍODO: 2000-2006 AUTOR OBRA/ARTIGO 

2002 C.David 
Trabalho de campo: limites e 

contribuições para a pesquisa geográfica 

2002 A. M. Radaelli da Silva 
Trabalho de campo: prática “andante” de 

fazer Geografia 

2002 
Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso 

Paisagens do nordeste: Paraíba. Notas de 

um Trabalho de Campo 

2005 
I. T. Antonello; J. D. P.  

Moura; E. C. Torres 

Uma Proposta para a formação de 

professores de Geografia: trabalho de 

campo integrado 

2005 Luis Antonio Bittar Venturi 
Praticando Geografia - Técnicas de 

Campo e Laboratório 

2006 A. P.B. Cavalcanti 

Métodos e Técnicas da Pesquisa 

Ambiental – Guia para estudos no meio 

ambiente 

Fonte: Adaptado a partir de Cavalcanti (2011) por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 

 

Sua tese acerca do trabalho de campo em Geografia é a seguinte:  

 

A pesquisa de campo é de importância fundamental para o avanço, ensino e 

aprendizagem da Geografia, além do peso de sua tradição histórica no pensamento 

geográfico, havendo um período recente, onde esse procedimento foi quase 

abandonado (CAVALCANTI, 2011, p. 40).  

  

 Nessa direção, para Cavalcanti (2011), a pesquisa de campo situa-se hoje nos 

currículos de várias Universidades. O recorte temporal utilizado por ele na sua pesquisa 

histórica data entre 1940 e 2006. Para o autor, o texto de Delgado de Carvalho (1941) –A 
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excursão geográfica – inaugura uma perspectiva epistemológica nos estudos de Geografia. As 

etapas da pesquisa de campo sugeridas por Delgado de Carvalho (apud CAVALCANTI, 

2011, p. 41) são as seguintes: ―[...] Preparo preliminar; Preparo psicológico; Organização da 

excursão; Observações dirigidas; Relatório de acadêmicos‖. Essa proposta de excursão foi por 

nós situada no patamar dos conceitos que estruturam a Didática Urbana proposta pelo Prof. 

Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso.  

Sobre as excursões, em 1943 José Veríssimo da Costa Pereira lança a obra intitulada 

Reflexão à margem de quatro excursões geográficas. Lourenço Mário Prunes, ainda em 1943, 

lança a obra intitulada Plano de estudo de uma excursão geográfica. Francis Ruellan, em 

1944, publica o artigo O trabalho de campo nas pesquisas originais de Geografia Regional. 

Delgado de Carvalho, em 1945, publica o artigo O Estudo da Paisagem. Com essa tradição, 

observa-se que o passeio, e em especial a excursão, guardam estreita relação com a pesquisa 

geográfica.   

 A tese de Cavalcanti (2011, p. 44) acerca do trabalho de campo é a de que ―quando da 

realização de um trabalho de campo é preciso de antemão saber exatamente o que observar. 

[...]‖. Em outras palavras, o autor defende uma precedência teoria em relação à prática.  

A questão da pluralidade de procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa 

geográfica ficara, cada vez mais visível, durante o levantamento bibliográfico sobre o tema. 

Nessa direção, a problemática suscitada por Armando Corrêa da Silva (1982) no artigo 

Natureza do trabalho de campo em Geografia Humana e suas limitações se encontra ainda 

hoje desafiando nossas práticas de ensino e de educação geográfica na cidade.     

 Para a compreensão dessa multiplicidade de formas de conduzir a pesquisa geográfica, 

Silva (1982) nos apresenta três modalidades de conceito de campo em Geografia Humana: (i) 

os trabalhos analíticos empíricos; (ii) os trabalhos com enfoque lógico; e (iii) a análise 

dialética epistemológica e ontológica. Esse terceiro aspecto se aproxima, no nosso 

entendimento, da hermenêutica instauradora proposta pela Prof.ª Dr.ª Suertegaray (2002). A 

problemática inerente a essas modalidades conceituais, procedimentais na pesquisa geográfica 

pode ser assim resumida: ―[...] O que ocorre a respeito da categoria espaço no trabalho do 

geógrafo?‖ (SILVA, 1982, p. 49). Para nós, a resposta a esta questão revela uma forma de 

olhar e de caminhar pela cidade.     

 Traduzimos a problemática acima na seguinte questão: qual, então, o sentido empírico 

da expressão trabalho de campo na pesquisa geográfica? Silva (1982, p. 49) nos responde 

―Num sentido empírico tradicional o campo confunde-se com o lugar que se percebe e do qual 

se pode ter vivência cotidiana: nesse sentido ele é parte de um território, de uma região, de 
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uma área. [...]‖. Portanto, a ―vivência cotidiana‖ na cidade é parte constitutiva do trabalho de 

campo na pesquisa em Geografia. O exemplo característico dessa modalidade de trabalho de 

campo na pesquisa geográfica utilizado pelo autor é aquele exercido por Vidal de La Blache. 

Nela, o geógrafo deveria ―[...] pesquisar primeiro, depois teorizar. [...]‖ (SILVA, 1982, p. 49). 

A teoria que se erige a partir das evidências empíricas nos impõe um desafio: o da própria 

construção do conhecimento geográfico. Porém, já quando lançamos mão da teoria antes da 

prática espacial, não estamos conformando a realidade à teoria, previamente apresentada ao 

olhar de nossos alunos?! Compreendemos quem enxergue de outro modo, mas entendemos 

que sim.  

Conforme Silva (1982), a segunda expressão dessa modalidade de trabalho de campo 

na pesquisa geográfica é aquela em que o trabalho de campo é considerado conhecimento do 

território. O exemplo característico dessa modalidade, por sua vez, está na obra de Ratzel, 

―[...] para quem o Estado é um resultado da ligação orgânica da sociedade com o solo. [...]‖
42

. 

Uma terceira possibilidade de expressão dessa modalidade de trabalho de campo na pesquisa 

geográfica é aquela voltada para o conhecimento da área – aqui, a expressão se apresenta na 

letra de Hartshorne, ―[...] que procura apreender a singularidade do lugar, por meio da 

sucessiva integração de fenômenos heterogêneos. [...]‖
43

. A conclusão acerca dessa 

modalidade é a de que, ―[...] Por mais elaborado que seja o resultado dessa concepção, ela é 

expressão da coordenação daquilo que é de domínio do senso comum. [...]‖
44

. Buscamos, 

através da prática espacial das caminhadas na cidade, a articulação destas modalidades do 

conhecimento. Como estratégia mediadora, utilizaremos a linguagem literária.  

Nessa direção, afirma Silva (1982, p. 49) que, então, ―[...] faz-se a crítica segundo a 

qual se o conhecimento não se diferenciasse das aparências da realidade não seria necessária a 

ciência‖. Dito de outro modo, a ciência prescinde daquilo que é matéria do senso comum: a 

materialidade de um conjunto de evidências que se apresentam ao olhar do pesquisador em 

formação.  

 A crítica à concepção anterior do conceito do trabalho de campo na Geografia é feita, 

segundo Silva (1982, p. 49), pelo discurso do positivismo lógico ou neopositivismo. Nesta 

acepção, há ―[...] o positivismo naturalista de origem em Kant [...] [o qual] reconhece a 

essência da realidade mas não acredita possível conhecê-la. [...]‖. Essa ―não solução‖ leva-os 

a não nos preocuparmos com a essência do real, mas sim em estudá-la, minuciosamente, 
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através das aparências – completamos: evidências para o olhar geográfico em construção, em 

educação.  

Logo, ―Essa atitude conceptualiza uma noção de campo diferente da primeira. Aqui, o 

campo é desde logo uma apreensão psicológica e fenomenológica do observador. Isto 

significa que a leitura do mundo aparente, tomado como o real, será a base do trabalho, [...]‖ 

(SILVA, 1982, p. 49). Lançam objeção a essa concepção de trabalho de campo, conforme 

Silva (1982), o conceito de modelos, considerados por Silva (1982) como construtos teóricos. 

O autor resume a utilização do trabalho de campo na pesquisa geográfica nos seguintes 

termos: ―Atualmente a Geografia Humana vem desenvolvendo um raciocínio ontológico e 

epistemológico de caráter dialético em várias vertentes. [...]‖
45

. Para ele, ―[...] Neste caso, o 

conceito de campo torna-se uma entidade categorial, que é o ponto de partida da análise do 

espaço. [...]‖
46

. Vejamos o quadro seguinte:  
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QUADRO 02: Modalidades de métodos que gravitam em torno do conceito de trabalho de 

campo na Geografia. 

TRABALHOS ANALÍTICOS 

EMPÍRICOS 

TRABALHOS COM 

ENFOQUE LÓGICO 

ANÁLISE DIALÉTICA 

EPISTEMOLÓGICA E 

ONTOLÓGICA 

Elaborado segundo a 

experiência.  

Construção de modelos 

matemáticos. 

Admite a possibilidade do 

conhecimento teórico do real a 

partir da apreensão das 

categorias básicas do ser. 

Apoia-se no conhecimento oral 

ou escrito.  

Representação de uma realidade 

ideal.  

Na vertente epistemológica: 

estruturalismo genético de 

Bachelard; Ou ainda no 

estruturalismo sistêmico de 

Milton Santos. 

Pode constar de depoimentos, 

fotos, perfis, croquis.  

Opera-se com hipóteses e 

teorias.  

Possui duas vertentes: a 

ortodoxa (hermenêutica) e a 

moderna (analítica).  

Realizados com a observação da 

paisagem e coleta de dados, 

conforme objetivos do autor. 

O tratamento dos modelos 

matemáticos é chamado de 

método científico. 

Na hermenêutica: há a ideia de 

afirmação sobre a essência de 

um ser, as categorias como 

manifestações do ser.  

O conhecimento se constitui 

com um contato direto com a 

realidade; há um ―sentir‖ a 

situação pesquisada. 

Método científico: hipótese, 

observação, análise e 

generalização. 

Na analítica: apresenta-se como 

construção dialética em que a 

ontologia, como afirmação do 

ser, é completada com 

afirmações sobre sua aparência. 

O uso de instrumentos: cadernos 

de campo, bússola etc. 

Os modelos não operam o que a 

realidade é, mas uma espécie de 

dever ser (Deontologia).  

Ocorrem no discurso.  

 Os modelos são interpretados 

numa ordem que guarda consigo 

coerência lógica.  

Coleta direta ou indireta de 

informações organizadas 

estruturalmente. 

 A matriz permite a 

operacionalização do modelo. 

 

 Aplica-se a teoria geral dos 

sistemas. 
 

 O modelo substitui a paisagem 

percebida diretamente e 

―sentida‖. 

 

 O campo empírico é substituído 

por um campo 

psicofenomenológico positivo.  

 

Fonte: Extraído de Silva (1982) organizado por Daniel Almeida Bezerra (2017). 

 

Como afirmamos anteriormente, filiamo-nos ao modo de leitura material, histórico-

dialética, na qual há a articulação entre epistemologia, pensada enquanto produção da ciência, 

e a ontologia do sujeito que experimenta a cidade, experiência esta pensada enquanto 

experiência construtiva de sujeitos e do espaço urbano da cidade em relação simbiótica. 

Assim, nossa perspectiva está expressa na terceira coluna descrita no Quadro 02.  

Nessa direção, segundo Silva (1982, p. 50), ―O conceito de campo na análise dialética 

epistemológica, como em Milton Santos, [...] aparece como uma essência que é 

imediatamente (fenomenologicamente) percebida. [...]‖. Nesse sentido, ―[...] refere-se [...] ao 
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que está passando diante de nossos olhos‖
47

. Para a vertente ortodoxa, segundo Silva (1982), 

trata-se de uma tentativa de apreensão do real em seu movimento, através de uma análise de 

relações necessárias e determinadas. As pessoas não têm ―controle‖ de tais relações por força 

corporal, nem por consciência. ―[...] Neste caso, diz-se que é a existência que determina a 

consciência e não o contrário, como em Marx‖
48

. Entendemos que essa postura de Silva 

(1982) se aproxima da hermenêutica instauradora proposta pela Prof.ª Dr.ª Suertegaray 

(2002).  

Com base em tais premissas, podemos concluir que: ―Então, o campo, concepção é um 

real sensível, (o concreto dado à percepção) que, através de abstrações, é elevado à qualidade 

de um real lógico: ainda em Marx, o concreto é a unidade do diverso, síntese de múltiplas 

determinações‖
49

. Conforme o autor, os trabalhos de campo nos estudos da vertente ortodoxa 

são denominados de hermenêutica e constroem-se numa reflexão ontológica a propósito da 

totalidade. Para nós, essa perspectiva hermenêutica criticada por Silva (1982) corresponde 

àquela denominada escola da exegese, na qual encontramos um estatuto lógico – em que o 

silogismo categórico, aristotélico é expressão. A nossa concepção de hermenêutica se entende 

como crítica a essa postura e se filia, como dissemos anteriormente, às metodologias 

materiais, dialéticas, nas quais a própria Didática Urbana se expressa na dinâmica sócio-

espacial da cidade.    

Para Silva (1982), a complexidade do conceito de trabalho de campo nas pesquisas em 

Geografia Humana é inerente à própria complexidade da formação do tecido social. É preciso, 

portanto, observar o conjunto de técnicas que passam a ―facilitar-nos‖ a vida em sociedade. 

Nesta seara, ―É preciso apreender a prática, a técnica, a pesquisa, a ciência e a reflexão do 

trabalho de campo‖
50

. É preciso, ainda, compreender a dimensão do humano em Geografia.  

Ademais, é preciso democratizar o ensino de Geografia. Entendemos que não devemos 

distinguir o ensino de Geografia da educação geográfica para separá-los, simplesmente. O 

desafio que está posto, para nós, nessa pesquisa é da articulação destes ambientes da 

aprendizagem geográfica. Nessa perspectiva, ―A democratização do trabalho de campo em 

Geografia Humana implica, principalmente, no direito à informação técnica, de pesquisa 

científica e de reflexão. [...]‖
51

. Democratizar o conhecimento geográfico produzido nas 

universidades é um desafio a ser enfrentado num duplo movimento: do caminhar e do olhar. 
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 Silva (1982, p. 51). 
48

 Idem, p. 51. 
49

 Idem, ibidem, p. 51. 
50

 Idem, ibidem, p. 53. 
51

 Idem, ibidem, p. 53. 
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Através deles, dá-se uma vivência instauradora da própria cidade, pois ―[...] O direito mais 

básico do ser humano é o viver. [...] Quando esse direito é negado, todo os outros o são. [...]‖ 

(ARROYO, 2012, p. 41). Essa talvez seja a regra mais geral da educação geográfica que 

procuramos aqui apresentar com as caminhadas na cidade e a educação do olhar geográfico.       

 Para Venturi (2006), o trabalho de campo envolve técnicas de observação e técnicas de 

interpretação. O autor ressalta-nos que o trabalho de campo deve possuir certa flexibilidade. 

Teria o trabalho de campo uma função em especial? ―[...] Uma das funções do trabalho de 

campo é a de conferir as informações obtidas por outros meios. [...]‖ (VENTURI, 2006, p. 

76). Portanto, observemos que ―[...] ele [o cientista] deve ter consciência do risco que existe 

em transformar seu trabalho no chamado ―trabalho de gabinete‖ e, sobretudo, ter consciência 

de que o campo e as informações que ali podem ser obtidas são insubstituíveis‖
52

.  

Para Venturi (2006), o trabalho de campo é entendido como técnica, e não como 

método. Nesse panorama, ―[...] O laboratório e o campo representam caminhos que conduzem 

a objetivos específicos de obtenção de dados. Assim, os trabalhos de campo são aqui 

entendidos como técnicas, e não métodos. [...]‖
53

. Quando o campo pode assumir o papel do 

método? Segundo Venturi (2006), quando se tratar de uma pesquisa participante:  

 

[...] Os antropólogos, por sua vez, ao trabalharem com pesquisa participante, 

consideram o campo como um método que comporta um conjunto de técnicas 

utilizadas de acordo com objetivos específicos. Esta é uma discussão que, 

certamente, não se esgotará aqui (VENTURI, 2006, p. 76).  

 

 A participação foi uma postura de suma importância nas nossas caminhadas destras e 

erráticas pelo centro da cidade de Campina Grande. Realizamos, no mestrado em Geografia 

do PPGG-UFPB, uma pesquisa participante, tal qual expressa por Severino (2007). Assim 

considerada, ela se nos apresenta como metodologia da pesquisa geográfica, suporte prático-

espacial de nossa reflexão acerca da contribuição geográfico-educativa das caminhadas na 

cidade. Em especial, na formulação da deriva realizada com os docentes e discentes da 

Licenciatura em Geografia da UEPB no contexto do Estágio Docência.  

 Destes caminhos formativos do conhecimento geográfico, extraímos algumas 

conclusões. Inicialmente, vimos que há uma tradição na Geografia que discute a importância 

do trabalho de campo desde a sua institucionalização como ciência moderna. Em segundo 

lugar, vimos também que, ao redor do conceito de prática espacial ou da caminhada, aderem-

se os conceitos de passeios, visitas, excursões, expedições trabalho/pesquisa/aula de campo e 
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 Venturi (2006, p. 76). 
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 Idem, p. 76. 
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estudo do meio. Dentre esses modos de olhar e de caminhar, ou seja, de encaminhar a 

pesquisa geográfica, entendemos que haja uma contribuição autônoma à educação geográfica 

por parte da teoria da deriva.  

 A construção do entendimento da deriva se deu a partir da vivência das experiências 

de excursões geográficas realizadas pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso desde 

o ano de 2013, quando, como aluno especial do componente Metodologia do Ensino de 

Geografia do PPGG-UFPB, fomos visitar a cidade de Fortaleza e então conhecemos um 

projeto coordenado por docentes da Graduação e da Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Nessa oportunidade, conhecemos o projeto Trilhas 

Urbanas, do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (LAPUR
54

) da UFC.    

 Já vivenciando a realidade do mestrado em Geografia do PPGG-UFPB, foram 

realizadas cinco caminhadas pelo centro da cidade de Campina Grande-PB. Quatro excursões 

e uma deriva. Em torno delas, construímos uma didática urbana na cidade.  

 

3.2      Excursões geográficas na cidade e a Didática Urbana 

 

Mas você 

Sendo poeta tinha que saber 

[...] 

E você vive estudando pra aprender 

Na vida não se estuda pra saber 

É preciso viver 

(Até Eu. Maria Creuza). 

 

A excursão geográfica pode ser por nós entendida, antes de tudo, como uma prática 

espacial. Uma prática espacial que, entendida como experiência lúdica, de descoberta do 

espaço geográfico da cidade, insere-se numa proposta de educação do olhar geográfico e da 

construção desse conhecimento. Nessa perspectiva, entendemos florescer uma forma de 

Educação Geográfica, a qual faz da cidade uma escola – portanto, dela entendemos nascer 

uma escolarcidade. 

Conhecê-la exige de nós, sobretudo, vivência, experimentação sensível e cognoscível 

dos fenômenos geográficos que nos circundam. Neste relato da experiência vivenciada no 

Estágio Docência do mestrado, a excursão geográfica pode ser entendida como uma prática 

iniciática da pesquisa geográfica. Uma prática iniciática de um determinado modo de pensar – 

o geográfico. Esse modo de pensar foi construído de modo dialético, conjuntamente com os 

docentes e discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB.  
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 Disponível em: <http://www.lapur.ufc.br/portal/index.php/tu>. Acesso em: 24 set. 2017.  
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Concebemos essas atividades dentro do contexto da elaboração de itinerários a partir 

do centro da cidade de Campina Grande-PB. Assim entendida, a excursão, portanto, 

apresenta-se como estratégia viável para a construção do conhecimento geográfico na cidade. 

Posto que, segundo Gomes (2013), vincula um agir refletido no espaço, calcado em 

observações e na educação de um determinado olhar, o geográfico. Traduz essa observação 

geográfica a expressão o olhar espacial refletido, construído a partir de questionamentos 

(maiêutica socrática ou metodologia da problematização freireana). 

Nesse passo, a cidade se apresenta para nós, nesta pesquisa, como um espaço de nossa 

educação política. Essa afirmação ganha visibilidade espacial quando seu(s) sentido(s) e 

significado(s) são construídos, pensados, no(s) caminho(s) dos desbravadores do espaço. 

Apresentamos, neste breve relato, algumas experiências por nós vivenciadas no Estágio 

Docência (ED) realizado no Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. Nele, buscamos 

apresentar uma proposta de investigação e pesquisa geográfica pautada na realização de 

excursões geográficas e de uma deriva no centro histórico da cidade de Campina Grande, na 

Paraíba.  

Tais excursões são aqui pensadas: (i) como recurso/procedimento metodológico e 

didático, voltados para a compreensão dos cenários urbanos, os quais, juntos, compõem a 

cidade e, por conseguinte, (ii) na promoção da construção do conhecimento geográfico, a 

partir de nossa vivência do centro da cidade de Campina Grande-PB.  

Essas práticas foram construídas no âmbito do Estágio Docência, e com elas 

pretendemos discutir as excursões geográficas em seu potencial heurístico, no que tange ao 

descobrimento de temas da pesquisa geográfica, em especial, os itinerários ou percursos 

urbanos, geográficos, na cidade de Campina Grande-PB. Essas excursões promoveram a 

construção do conhecimento geográfico a partir da educação do olhar de docentes e discentes 

da Licenciatura em Geografia da UEPB, a partir da vivência deles e nossa do espaço urbano 

da cidade. Nessa direção, as excursões visaram a promover uma experiência de iniciação a 

estes discentes na pesquisa geográfica, contribuindo com a construção de problemas/objetos 

de pesquisa geográfica a partir da leitura sócio-espacial dos processos de produção da cidade. 

Sobremaneira, através da associação entre a caminhada e a observação: nesta articulação, a 

expressão de nossa proposta de educação do olhar geográfico na cidade.   

Nessa perspectiva, durante o primeiro semestre de 2016, no transcurso do terceiro 

semestre do mestrado em Geografia
55

, desenvolvido no PPGG-UFPB, na Linha de Pesquisa 
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 Mestrado realizado sob orientação do professor Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso (UFPB). 
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Educação Geográfica, realizamos o Estágio Docência. Essa experiência de ensino e 

aprendizagem em Geografia no Ensino Superior foi realizada sob o acompanhamento da 

professora Ma. Caline Mendes de Araújo, no componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em 

Geografia (MTPG), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no Campus I, em Campina 

Grande. A atividade teve a supervisão do Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso. Em 

paralelo ao Estágio Docência, acompanhamos três excursões geográficas construídas 

conjuntamente por dois professores da Licenciatura em Geografia da UEPB
56

.       

 Nessas excursões geográficas construídas conjuntamente com os docentes e discentes 

da Licenciatura em Geografia da UEPB, foi possível acompanhar os processos que envolvem 

suas práticas de pesquisa, ensino e extensão na Universidade. Nelas, a construção do 

conhecimento geográfico privilegiou o centro da cidade de Campina Grande, município do 

Estado da Paraíba. Os conceitos de cidade e de cenário urbano gravitavam em torno do 

conceito de espaço geográfico. Este, por sua vez, foi construído por nós não apenas de modo 

reflexivo, mas, sobremaneira, através de uma prática espacial – a caminhada. A dialética entre 

teoria e prática para a construção do conceito de espaço geográfico foi por nós defendida 

através de um diálogo que envolve a antropologia conceitual da pesquisa geográfica.  

Nessas excursões, a caminhada se apresentara como prática espacial geográfico-

educativa voltada à observação da dinâmica sócio-espacial do centro da cidade de Campina 

Grande-PB. Portanto, a nossa compreensão da cidade não está dissociada das práticas 

espaciais, em consórcio com certa educação do olhar e da observação, como também não 

pode dispensar o uso de determinadas técnicas de pesquisa. Nessa vivência do lugar 

promovida pelas excursões geográficas, salientamos a importância do uso do caderno de 

campo pelos discentes. Neles, deu-se a construção daquilo que Michel De Certeau (1998) 

chama de relatos do espaço, os quais, no nosso entendimento, alinham-se com a experiência 

do olhar e do caminhar como técnica de apreensão, descritiva ou narrativa, deste olhar 

investigativo do caminhante.  

A caminhada na cidade é por nós tensionada em excursões geográficas. Estas voltam-

se primeiramente para uma vivência significativa do espaço geográfico da cidade. Elas partem 

de uma prática espacial, a caminhada, capaz de torná-lo um lugar para aqueles que 

participaram dessa construção do conhecimento geográfico na cidade. Para tanto, levamos em 
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 Na formulação das excursões no centro de Campina Grande, somaram aos esforços da professora do 

componente MTPG os esforços dos professores Me. Arthur Tavares Valverde e Dr. Antonio Albuquerque da 

Costa, professores adjuntos efetivos da UEPB, do curso de Geografia. Agradeço aos discentes do curso de 

Geografia da UEPB que delas participaram e contribuíram de forma ativa para a sua realização.   
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consideração que as práticas espaciais se perfizeram no lugar de ação dos sujeitos
57

. Através 

delas, fazemos uma correlação com a dimensão afetiva e psicomotora, a transmutação do 

conceito de espaço geográfico, em lugar, ambiência educativa. Esta é a síntese daquilo que o 

Prof. Dr. Calos Augusto de Amorim Cardoso (1996, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2002c, 2007a, 

2007b, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2013, 2014) define por Didática Urbana. Tais ideias estão 

expressas pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso, no nosso entendimento, na 

publicação do livro intitulado A cidade não revelada, através do qual oferece visibilidade à 

geografia da sua cidade natal, Fortaleza-CE. Essa obra é publicada pela Universidade 

Estadual do Ceará como síntese da sua dissertação de mestrado.  

A Didática Urbana proposta pelo professor Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso 

se organiza não apenas nesta obra, A cidade não revelada, mas está expressa em outros textos, 

alguns deles aqui trabalhados no que concerne à construção da metodologia da pesquisa 

geográfica a partir de uma metodologia intuitiva, na qual as excursões e as derivas são 

expressas como modos de caminhar e do olhar. Portanto, como modos de produzir 

Geografias.  

Em A cidade não revelada, esta Didática Urbana está expressa de modo sucinto no 

capítulo intitulado A semiótica urbana e as novas teorias velhas do lugar. Nele, o Prof. Dr. 

Carlos A. A. Cardoso erige a Didática Urbana a partir de uma crítica à Geografia 

Comportamental, a qual vê, segundo ele, relação de causalidade, pelo conjunto estímulo-

resposta, entre o sujeito do conhecimento e as coisas que afetam os seus sentidos (corpóreos): 

―[...] A noção de estímulo-resposta considera que os sujeitos humanos são seres pensantes 

mediatizados por processos cognitivos. [...]‖ (CARDOSO, 1996, p. 21). Essa tendência, 

segundo ele, apresentar-se-ia na Geografia de Humboldt e na Geografia Cultural de Carl 

Sauer, ambos ―[...] no empreendimento de estabelecer conceitos de consciência regional, de 

mundo privado e individual que se encontram nas (com) noções socioculturais de 

determinadas sociedades‖
58

.  Segundo o Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso, esses são os 

pilares da Geografia do Comportamento – cujos pressupostos ―[...] apoiam-se sobre 

concepções de imagens, ou da realidade percebida e dão predomínio ao homem da razão‖
59

. A 

tese central da Didática Urbana é uma antítese a esta geografia, pois, segundo ela: 
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 Para maiores aprofundamentos acerca do potencial educativo do agir político na cidade de Campina Grande, 

ver: BEZERRA (2014), trabalho monográfico apresentado na conclusão da Especialização em Ensino de 

Geografia (UEPB). 

Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/7927>. Acesso em: 10 jul. 2016.   
58 Cardoso (1996, p. 21). 
59 Idem, p. 21. 
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[...] o usuário da cidade age em função do modo de perceber o seu entorno, porém 

nunca consegue perceber a realidade objetiva, visto que entre a realidade e a mente 

impõe-se uma imagem mental. [...] Tal processo apóia-se [sic] em duas premissas 

básicas: aquela que admite a existência de imagens mentais do (no) espaço e sua 

possibilidade de mediação; segundo, na ideia de forte relação entre a imagem mental 

do espaço e o comportamento na realidade objetiva. [...] Desta forma entra-se no 

mundo psicológico, que incluirá, necessariamente, as definições de cognição e 

percepção, [...] (CARDOSO, 1996, p. 21).      

 

 Esse fragmento de seu pensamento é-nos uma ―porta de entrada‖ na ―toca do coelho‖
60

 

que é a deriva – um jogo lúdico, corporal de atualização do urbanismo na cidade. Entendemos 

que esse lugar privilegiado para a promoção dessa didática geográfica, urbana seja o centro da 

cidade de Campina Grande, em sua dinâmica sócio-espacial, a qual lhe dá vida. Como 

poderíamos expressar o objetivo geral da Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos 

Augusto de Amorim Cardoso? Segundo ele próprio,  

 

[...] o que se pretende é identificar as imagens individuais e introduzir a noção de 

lugar no trato e retrato da cidade, entendendo que estas podem ser apresentadas 

como resultado de atitudes emotivas e como lócus de existência. Enfim, ver o modo 

como esta configuração ou forma revelam-se  (CARDOSO, 1996, p. 22. Grifo do 

autor).  

 

Nesse sentido, propomos as excursões geográficas como práticas espaciais geográfico-

educativas, articuladoras de um conjunto de itinerários, cenários urbanos, objetos, prédios, 

pessoas, bem como seus respectivos sentidos políticos da cidade. Nesta proposta de 

construção do conhecimento geográfico no centro da cidade de Campina Grande, na Paraíba, 

entendemos que trajetos, imagens, diálogos e olhares, entrelaçados numa ―costura‖, formam o 

tecido que dá sentido político à cidade. Considerando o modo de caminhar destro das 

excursões, esses elementos se estruturam analiticamente nos conceitos de: (i) posição; (ii) 

composição; e (iii) exposição, os quais, por sua vez, juntos compõem, segundo Gomes (2013), 

a visibilidade e a espacialidade do(s) fenômeno(s) geográfico(s).  

A imagem dinâmica da cidade proposta por Gomes (2013) se distancia da proposta da 

Didática Urbana proposta por Cardoso (2008a, 2008b, 2013, 2014), na exata medida em que 

se apresenta como produto da trama locacional, enquanto jogo de posições relativas. Na 

acepção da Didática Urbana, esse foco volta-se para a corporeidade do sujeito que caminha. 

Sua psicomotricidade volta-se para o animus, ou seja, corporifica-se um sentimento inerente à 

ludicidade que a prática de caminhar envolve. Na primeira perspectiva, abrem-se os campos 

de visibilidade. Na segunda, a substância da narrativa errante, geográfica, construída em uma 

caminhada à deriva pela cidade.  
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 Também aqui, a compreensão da deriva e das errâncias degustada nos cardápios de leituras ―teima‖ em nos 

levar ao (Pluri)verso de Alice.  
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Para nós, essa dupla visibilidade dos fenômenos geográficos na cidade é construída 

através da educação do olhar geográfico e do movimento promovido pelas caminhadas destras 

e erráticas, realizadas pelos discentes da Licenciatura em Geografia e por nós na cidade, num 

processo de construção do conhecimento geográfico. Nesses termos, a Didática Urbana pode 

ser assim expressa:  

 

Assim, as várias perspectivas psicológicas são brechas do mundo real, uma vez que 

as diferenças existentes entre elas estabelecem-se quando umas são majoritariamente 

aceitas. Seja pelo que representam, seja por fatores indutores e outras formas que 

são, sem dúvida, contrapartida ante àquelas, e não são divulgadas. Isto inclui-se 

naquilo que se habituou chamar de não revelada: o processo de sentir e pensar a 

cidade de modo próprio (CARDOSO, 1996, p. 22).    

  

Sobre essa Didática Urbana, o Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso 

acrescenta uma justificativa, na qual expressa também os contornos da ludicidade, desta 

prática de conhecer e estudar geograficamente a cidade. Nesse sentido, explicita que, com 

relação à Didática Urbana, cabe-nos:  

 
[...] ressaltar que os procedimentos realizados são tentativas de identificar no espaço 

urbano os lugares representativos, não como forma de fazê-los categorias centrais, 

mas indicar uma noção fundamental esquecida pelo discurso geográfico no afã das 

metodologias materialistas (CARDOSO, 1996, p. 23).   

 

Na perspectiva proposta por Gomes (2013), a caminhada se apresenta como 

articuladora da trama locacional e, por conseguinte, como articuladora de categorias que 

hierarquizam os lugares, através de campos de visibilidade. Temos em posição 

diametralmente oposta a Didática Urbana, na qual ―[...] sentir e imaginar a cidade é um 

recurso de profundidade, a partir do momento que se entende que caminhar e observar a 

cidade significa interiorizá-la na alma. [...]‖ (CARDOSO, 1996, p. 23-24). Tais elementos da 

Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso é compatível com os 

elementos da Internacional Situacionista da qual participava Debord, um dos formuladores do 

jogo de caminhar à deriva. Dentre esses elementos, destacamos: (i) Situação construída; (ii) 

Psicogeografia; (iii) Deriva; (iv) Arquitetura. Segundo a primeira edição da revista IS, há um 

tópico intitulado Définitions, o qual explicita o seguinte:  
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Situação construída ―Momento da vida, concreta e deliberadamente construído 

mediante a organização coletiva de um ambiente unitário e de um jogo de 

acontecimentos‖. 

Psicogeografia ―Estudo dos efeitos precisos do meio geográfico, conscientemente 

organizado ou não, que atuam diretamente no comportamento afetivo dos 

indivíduos‖. 

Deriva ―Modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade 

urbana: técnica de passagem apressada por vários ambientes. Mais particularmente, 

também designa a duração de um exercício contínuo dessa experiência‖.  

Arquitetura ―É o meio mais simples de articular o tempo e o espaço para modelar a 

realidade, para fazer sonhar. Não se trata apenas de articulação e modulação plástica, 

expressão de uma beleza passageira. Mas de uma modulação influenciadora, que se 

inscreve na eterna curva do desejo humano e do progresso na realização dos desejos. 

A arquitetura de amanhã será um modo com o qual modificar as concepções atuais 

de tempo e espaço. Será um meio de conhecimento e um meio de ação‖ (Anônimo, 

―Définitions‖, Internacionale Situationniste, n. 1, 1958 apud CARERI, 2013, p. 90-

91).  

      

Nesses termos, a Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso 

(1996, 2002, 2008, 2011) dialoga com a proposta do italiano Francesco Careri (2013) em 

Walkscapes: o caminhar como prática estética. Nela, o autor propõe o caminhar a zonzo 

como proposta de deriva. Tecendo um diálogo entre estas e outras premissas da Didática 

Urbana formuladas pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso, realizamos quatro excursões 

geográficas na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Uma com o Grupo de Estudos 

Escolarcidade. Outras três com os professores da Licenciatura em Geografia da UEPB. Essas 

excursões geográficas foram realizadas no centro histórico (comercial) da cidade de Campina 

Grande. Com elas, objetivamos vivenciar para compreender e observar para analisar o 

potencial geográfico-educativo de alguns itinerários e de algumas errâncias espaciais no 

centro da cidade de Campina Grande.  

 A excursão geográfica trata-se de um conceito procedimental da pesquisa científica 

geográfica. Delgado de Carvalho (1941) propôs a excursão geográfica originariamente no 

Brasil, como proposta de ensino e de aprendizagem geográfica, através do artigo intitulado A 

excursão geográfica, publicado em 1941. A excursão, nesse momento, tinha o objetivo de 

oferecer-se como uma parte do programa de pesquisa e da formação do pesquisador, 

geógrafo, na Universidade.  

Cabe aqui a seguinte indagação: em que medida a cidade e os seus respectivos 

cenários urbanos se apresentam como objeto da construção do conhecimento geográfico nesta 

época? ―[...] para um fenômeno merecer o qualificativo de geográfico, é necessário que o 

fator posição ou situação o venha diferenciar. [...] O critério me parece eminentemente 

aceitável;‖ (CARVALHO, 1941, p. 864). Assim, segundo ele, ―[...] Podemos designar, 
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descrever e explicar muitos fenômenos, [e] nem por isso serão geográficos; só virão a sê-lo se 

o fator posição os venha diferenciar‖
61

.  

Na perspectiva adotada no Estágio Docência, o conceito de posição não deve ser 

entendido apenas na concepção de distância, que os objetos guardariam entre si no espaço. 

Segundo Gomes (2013), a posição do sujeito que observa a cidade, seus pontos de vista, 

juntamente com os conceitos de composição e de exposição, estatuem os fundamentos da 

visibilidade do fenômeno geográfico a ser estudado, bem como sua espacialidade. A posição 

é, no nosso entendimento, um fundamento para a educação da observação e, por conseguinte, 

para a educação do olhar geográfico. Porém, precisamos articulá-la ao discurso produzido 

pelo caminhante, na sua experiência prática do espaço geográfico. Precisamos dar visibilidade 

ao seu discurso e com ele dialogarmos para dar visibilidade aos esforços para construírem as 

suas narrativas espaciais prospectadas através das excursões geográficas na cidade. A 

excursão geográfica na cidade, assim entendida,  

 

[...] consiste em preparar o estudante a compreender a sua posição individual, 

relativa a um ambiente mais próximo, dando-lhe o sentido da direção, do quadro 

geográfico imediato visível e próximo invisível, além do horizonte. É o dom de se 

orientar e de pensar geograficamente. Tornar a viagem e a excursão cheias de 

significação e de ensinamentos, é uma das mais preciosas funções da educação 

(CARVALHO, 1941, p. 865).  

  

 Isto que Carvalho (1941) define como ―dom‖ interpretamos por ―educação do olhar‖ e 

do pensar geográfico, construídos em um agir refletido do caminhante pelos cenários urbanos 

que compõem o centro da cidade de Campina Grande. A construção da visibilidade de 

determinados fenômenos foi feita por nós, nesta pesquisa, acessando a cadeia de elementos 

sócio-espaciais por eles percebidos, registrados (no caderno de campo) e refletidos, 

inicialmente, ali, no campo de pesquisa, ou seja, no centro da cidade.  

A excursão em nossa pesquisa de mestrado em Geografia, portanto, pode ser entendida 

como uma prática de construção da observação geográfica no centro da cidade. O objetivo 

central de tal proposta foi o de articular a construção do conhecimento geográfico-científico, 

que se desenvolve na Universidade, com o mundo da vida urbana, na cidade. Nessa direção, 

procuramos contribuir com a iniciação do licenciando em Geografia, na pesquisa geográfica. 

Entendemos que, em tal intento, a ludicidade e a criticidade se articulam nessa educação do 

olhar geográfico pautada em caminhadas. Nessa dimensão lúdica da prática do caminhar, o 

prazer da descoberta de uma determinada fração toponímica da cidade tem como pressuposto 

uma inquietação, um estranhamento do olhar. Esse estranhamento é um produto da tensão 
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 Carvalho (1941, p. 864). 
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gerada pela problematização que o caminhante desenvolve a partir de suas práticas urbanas, 

cotidianas, exercidas na cidade.  

Essa curiosidade inicial pode e deve ser estimulada entre os docentes e discentes da 

Geografia através das excursões. Assim entendido, ―[...] O contacto com a realidade 

determinaria, por si só, o início de todo um processo de aprendizagem‖ (CARVALHO, 1941, 

p. 866. Grifo do autor). É interessante notar que a ordem dos fatores entre a teoria e a prática 

já é bem sublinhada por Carvalho (1941). Se o contato com a realidade deve ser o ponto de 

partida – isto não significa que o professor não possa planejar essa atividade antes da sua ida 

ao campo de pesquisa. Muito pelo contrário, o professor precisa, sim, planejar essa imersão 

na realidade concreta juntamente com seus alunos. Porém, a ressalva que fazemos é a de que 

o olhar dos discentes não seja filiado a correntes teórico-metodológicas antes mesmo de eles 

formularem suas próprias problemáticas a partir da experiência do olhar e, por conseguinte, da 

observação geográfica.  

As excursões geográficas podem, assim, contribuir para a aprendizagem geográfica, 

seja pela via do ensino, seja como estratégia geográfico-educativa na cidade, pois ―[...] Uma 

boa excursão, bem executada, equivale, a meu ver, a muitas aulas‖ (CARVALHO, 1941, p. 

866). O potencial geográfico-educativo dos cenários urbanos que compõem e representam 

uma cidade pode ser prospectado em itinerários, ou seja, em excursões. Nessa senda, 

observamos que, ―Se cada unidade de trabalho, em geografia, pudesse ser precedida de uma 

excursão, adequada à matéria em vista, e ser concluída com outra excursão de fixação e 

revisão, tenho certeza de que o curso de geografia seria um sucesso. [...]‖
62

. Esse sucesso seria 

a tradução do encontro da Geografia formal, escolar ou universitária com a cidade vivida, 

experimentada por nós através do olhar em caminhadas.  

 Segundo Cavalcanti (2011), as excursões geográficas são consideradas sinônimas da 

pesquisa de campo geográfica até aproximadamente a década de 1970. Posteriormente, a 

nomenclatura ―excursão‖, ao que parece evidenciar esta sua periodização, cede espaço à 

nomenclatura ―trabalho de campo‖, ―pesquisa de campo‖ e ―aula de campo‖. Conforme os 

dados apresentados por Cavalcanti (2011), e acrescentando a contribuição do Prof. Dr. Carlos 

A. de A. Cardoso (2001), elaboramos a seguinte distribuição dos trabalhos de pesquisa, 

envolvendo a excursão geográfica:  
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 Carvalho (1941, p. 866). 
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QUADRO 03 - Periodização de obras com o tema das ―excursões geográficas‖ na Geografia. 

ANO AUTOR OBRA 

1941 Delgado de Carvalho A excursão geográfica 

1943 Lourenço Mário Prunes Plano de estudo de uma excursão geográfica 

1956 Carlos M. Cantão 
Programa – Tipo de Excursões Geográficas 

para fins Didáticos 

1965 Manoel Seabra 
Uma excursão aos arredores da cidade de São 

Paulo: Área de Cotia – Vargem Grande 

1969 T. P. Macedo 
Roteiro de excursão à Araçatuba e Conjunto 

Hidrelétrico de Urubupungá 

2001 
Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso 

Trabalho de campo e excursões escolares na 

educação geográfica 

2005 Adler Guilherme Viadana 
A excursão Geográfica Didática (Pontal do 

Triângulo Mineiro) 

2008 
Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso 

Um ponto de vista geográfico nos manuais 

didáticos brasileiros: os passeios e as 

excursões escolares 

2013 
Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso 

Excursões escolares e formação de 

professores 

2014 
Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso 

Passeios e excursões escolares: os conteúdos 

geográficos em manuais didáticos brasileiros 

(1880-1930) 

2016 Daniel Almeida Bezerra 

Excursões geográficas na cidade de Campina 

Grande-PB: trajetórias para a construção de 

uma consciência espacial e política 

Fonte: Elaborada por Daniel Almeida Bezerra. 

 

 Em nossa pesquisa de mestrado em Geografia no PPGG-UFPB, procuramos resgatar a 

excursão geográfica como procedimento da pesquisa geográfica. Nessa toada, procuramos 

encontrar também as especificidades do passeio e da deriva, bem como suas possibilidades de 

articulação com outros conceitos procedimentais da pesquisa geográfica para juntos 

comporem a educação do olhar geográfico na cidade a partir de uma determinada prática 

espacial: a caminhada.  

 A cidade é um objeto do conhecimento privilegiado para a construção da 

aprendizagem geográfica. Nela, a dialética entre sociedade e natureza se faz visível. A 

educação do olhar geográfico, conforme Gomes (2013), possui íntima relação com a 

formação do sujeito através da caminhada e da observação dos cenários urbanos que 
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compõem a(s) imagem(ns) de uma determinada cidade. Nessa direção, as excursões são 

propostas através de uma ação refletida no espaço geográfico da cidade. A cidade é tema e 

objeto da pesquisa produzida através da ciência geográfica.  

 Superando a perspectiva do enquadramento da cidade em imagens hauridas através da 

trama locacional, as excursões geográficas na cidade envolvem, segundo Cardoso (2008), 

uma metodologia intuitiva, fundamentada na percepção e na reflexão in loco dos caminhantes. 

Trata-se de uma formação geográfico-científica consciente da responsabilidade política que 

esta formação envolve.  

 Traz luz à reflexão acerca das atividades de campo e de pesquisa geográfica a 

argumentação proposta por Cardoso (2008). Esse texto é um desdobramento de duas de suas 

pesquisas geográficas. O primeiro – resultado de um Estágio Pós-Doutoral na Universidade 

de Barcelona (o resultado desse esforço se plasmou no trabalho intitulado Escola e 

modernidade no Brasil e na Espanha (1910-1930), publicado em Cardoso (2007). O segundo, 

Cardoso (2001), retoma a temática dos passeios escolares e do trabalho de campo – este 

esforço primeiro está plasmado no texto intitulado Trabalho de campo e excursões escolares 

na educação geográfica. Segundo Cardoso (2008a, 2008b), os primeiros livros impressos 

através da imprensa régia traziam consigo atividades voltadas para a formação/cultivo de um 

determinado sentimento: 

 

[...] na ordem física, permitiu liberdade ao estudante para a ação, numa oposição ao 

sedentarismo da sala de aula; na ordem mental, reservou para as crianças uma 

variedade de objetos reais, despertando curiosidade e desejo de saber, e na ordem 

moral, o desenvolvimento de um sentimento estético. Nesta tradição de renovação 

pedagógica, as excursões e os passeios escolares faziam parte do público estudantil 

na sociedade européia e na América Latina desde fim do século XIX (CARDOSO, 

2008a, p. 95).  

 

Conforme Cardoso (2008b), já em 1895, no Brasil, foi instituído o Programma do 

Ensino do Gynmnasio Nacional, que continha sugestões de excursões e aulas de campo. Nas 

décadas de 1920 e 1930, os professores Penteado Jr. e Delgado de Carvalho, ambos da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, tiveram destacada 

produção científica produzida a partir de excursões geográficas e aulas de campo. Nessa 

perspectiva, observamos que estes autores ―[...] foram expoentes da didática em geografia; 

empregavam a excursão com meio de ensino salutar, sugerindo que o principal objetivo do 

ensino da Geografia deve ser aquele que ‗educa os sentimentos do belo e da pátria‘‖ 

(CARDOSO, 2008, p. 96). Os passeios escolares estavam inseridos num contexto da 

metodologia intuitiva. Esta era, segundo Cardoso (2008), uma metodologia inerente tanto à 
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aritmética quanto às ciências naturais e sociais – perspectivas que se articulam, no nosso 

entendimento, no olhar geográfico. Assim entendidas: 

  
Estas modernas práticas de ensino, discutidas e aplicadas no Brasil, estão presentes 

na reforma do ensino público de 1892, que tornou obrigatórios os procedimentos 

intuitivos. A recomendação para a aplicação do ensino intuitivo destinava-se a todas 

as matérias científicas do currículo escolar, desde aritmética e ciências físico-

naturais (lições das coisas) até o ensino de Geografia e História e os trabalhos 

manuais. Os passeios escolares
63

, no aspecto da metodologia intuitiva, foi uma das 

inovações pedagógicas mais simpáticas, em virtude de suas atividades lúdicas e de 

sua aprendizagem, e em várias ocasiões, fora da sala de aula
64

 (CARDOSO, 2008a, 

p. 96).  

 

 Segundo Cardoso (2008a, 2008b, 2013, 2014), a origem histórica dos passeios e 

excursões escolares datam do fim da década de 1870, na França. Depois da França, Cardoso 

(2008) destaca a proposta da educação mexicana no século XX, voltada para os passeios e 

excursões escolares, prática presente na Argentina desde 1910.  

 

[...] o fato é que em fins do século XIX os passeios e as excursões escolares eram 

uma realidade do ensino intuitivo praticada com regularidade. [...] Como atividade 

da metodologia intuitiva, os passeios escolares foram incorporados em vários vieses 

pedagógicos. [...] (CARDOSO, 2008a, p. 96).  

 

 Essas ―escolas‖, segundo Cardoso (2008a), tinham vieses políticos bem definidos: 

anarquistas e libertários. Havia algumas aproximações entre as ideias/ideais dessas escolas: 

―No que diz respeito à circulação das ideias, é preciso notar que tais movimentos, Escola 

Nova, Escola Moderna, Escola Racionalista etc., utilizaram muitas fontes semelhantes. [...]‖
65

. 

Segundo Cardoso (2008b), as atividades de ensino intuitivo possuíam objetivos bem 

definidos. Nesse sentido, quatro manuais educacionais se destacaram por apresentarem 

propostas bem delimitadas de passeios e excursões escolares: 

 

[...] Quatro manuais brasileiros sugerem os passeios e as excursões escolares no 

conhecimento geográfico como um valioso recurso para a escola e o ensino. São 

eles: Geographia do Brasil Methodologia do Ensino Geographico de Carlos M. 

Delgado de Carvalho, dos anos de 1913 e 1925, respectivamente. Manual de 

Pedagogia Moderna (teoria e prática) para uso das Escolas Normais e Institutos de 

Educação (1928), de Everardo Backheuser, Como se ensina Geographia (1928), de 

Antônio Firmino Proença e A lei biogenética e Escola Ativa de Adolphe Ferrière, de 

1929 (CARDOSO, 2008a, p. 97-98).  

 

 Com base no que até aqui descortinamos, podemos deduzir que, primeiramente, os 

contornos da Didática Urbana são por nós utilizados na pesquisa do mestrado em Geografia e 

eles nos conduziram à educação do olhar geográfico na cidade. Essa educação do olhar 
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 Grifo nosso.  
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 Grifo nosso. 
65

 Cardoso (2008b, p. 97).  
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geográfico se desenvolveu a partir de nossa convivência no espaço da Universidade – UEPB – 

e do centro da cidade de Campina Grande. Portanto, entendemos que, através da prática 

espacial das caminhadas destras e erráticas, há uma educação política a ser, por nós, 

sociedade, construída na interação com o espaço da cidade. Uma prática que contribua para aa 

construção de novas formas de olhar e viver a cidade. Uma delas é a caminhada à deriva. 

Analisemos a seguir a sua incorporação à educação geográfica na cidade.  

 

3.3  O caminhar à deriva: elementos do jogo urbano   

 
Quem me chamou? 

Quem vai querer 

Voltar pro ninho 

Redescobrir seu lugar... 

Prá retornar 

E enfrentar o dia-a-dia 

Reaprender a sonhar... 

Você verá que é mesmo assim 

Que a história não tem fim 

Continua sempre que você 

Responde ―sim‖ 

A sua imaginação 

A arte de sorrir 

Cada vez que o mundo 

Diz ―não‖.. 

[...]. 

 (Brincar de viver. Guillherme Arantes.  

 

A história da deriva se confunde com a história das narrativas urbanas. Segundo 

Jacques (2012), o jovem histórico das narrativas urbanas erráticas pode ser resumido em três 

fases. Para a autora, essas três fases, ao mesmo tempo, representam fases do urbanismo 

moderno.  

O primeiro período, segundo ela, trata-se do período das flanêries, ou flanâncias, 

propostas pelos franceses no final do século XIX. Aqui, o objeto da crítica se voltava para a 

primeira modernização das cidades. No segundo período, temos as deambulações como 

proposta de caminhar errático entre 1910 e 1930. Nesse período, temos os trabalhos das 

vanguardas modernistas, apresentadas ao público brasileiro na Semana de Arte Moderna de 

1922. Já no terceiro período, temos as derivas, propostas entre os anos de 1950 e 1970, com 

uma crítica ao modernismo no pós-guerra. Segundo Jacques (2012), desenvolveram narrativas 

urbanas erráticas, no Brasil, tanto os modernistas (1920-1930) quanto os tropicalistas (1960): 

João do Rio, Flávio de Carvalho e Hélio Oiticica
66

.  
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 O projeto Banco Itaú – Itaú Cultural disponibiliza um site denominado Programa Helio Oiticica, no qual é 

possível encontrar rascunhos escritos pelo próprio Helio Oiticica sobre as deambulações. 
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 Ainda sobre o jogo da deriva, devemos considerar a importância da Internacional 

Letrista (IL). Ela precede a Internacional Situacionista, criada por Guy Debord e seus amigos 

em 1952. Entre 1952 e 1957, os membros da IL publicaram, segundo Jacques (2012), 29 

números do periódico Potlatch. A tônica inicial desse periódico aproximava o tema da cidade 

com a arte. Aproximava o cotidiano da cidade com a arte, em especial com o surrealismo. A 

ideia destas vanguardas era a de produzir, no nosso entendimento, novas formas de 

visibilidade da arte face àquelas fôrmas do olhar.  

Nessa direção, este periódico contribuiu com a construção de uma crítica ao 

funcionalismo urbano moderno. Na primeira edição do Periódico da IL Potlatch, publicada 

em Paris em 16 de junho de 1954, aparece pela primeira vez a deriva como proposta de um 

jogo. Nela, a deriva é proposta com o seguinte título: O jogo psicogeográfico da semana. 

Logo abaixo, apreciemos o seguinte convite: 

 

Em função daquilo que você procura, escolha uma região, uma cidade de 

povoamento mais ou menos denso, uma rua mais ou menos animada. Construa uma 

casa. Mobílie-a. Aproveite o melhor de sua decoração e de seus arredores. Escolha a 

estação e a hora. Reúna as pessoas mais aptas, os discos e as bebidas alcoólicas que 

convenham. A iluminação e a conversação deverão ser evidentemente de 

circunstância, como o clima exterior ou suas lembranças. [...] Se não houver erros 

em seu cálculo, o resultado deve satisfazê-lo. (Comunique os resultados à redação) 

(POTLACH, 1954, p. 1). 

 

 Salientamos deste fragmento o seu aspecto anárquico, libertário, voltado para a 

satisfação dos desejos do corpo do indivíduo, ao mesmo tempo em que nos propõe a 

construção de uma atmosfera, uma ambiência, na qual essa catarse é realizada 

corpograficamente. Atualmente, o Manifesto Poro
67

 e a Revista Maguilas
68

 da Base V 

representam, no nosso entendimento, uma atualização da proposta da Revista Potlatch.  

Segundo a autora da Universidade Federal da Bahia ―[...] a experiência 

psicogeográfica estava 1iretamente ligada à prática da deriva [...]‖ (JACQUES, 2012, p. 179). 

Nas derivas, temos a proposta de ressignificação do urbanismo enquanto conjunto sócio-

espacial da cidade. Propomo-nos a praticar o espaço da cidade para melhor compreendê-la.  

Na cidade, há a circulação de objetos, pessoas, mercadorias, imagens, imagens-

movimento. Como expõe Jacques (2012), há a produção de uma terceira corporeidade feita a 

                                                                                                                                                         
Disponível em:  

<http://54.232.114.233/extranet/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=165&tipo=2>. Acesso 

em: 27 mai. 2017.   
67

 Disponível em: <https://seer.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/1778/1275>. Acesso em: 12 out. 

2017.  
68

 Edições em PDF da Revista Maguilas estão disponíveis para download em: <http://www.base-

v.org/prints/maguila-magazine/>. Acesso em: 12 out. 2017.  

http://www.base-v.org/prints/maguila-magazine/
http://www.base-v.org/prints/maguila-magazine/
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partir da relação do corpo do caminhante e o corpo da cidade, a saber: o corpo cívico (corpo-

cidade). A deriva como modo de caminhar e de olhar expressa um movimento de lentidão, 

desorientação e incorporação.  

Na Revista Potlach, segundo Jacques (2012), a deriva tinha uma proposta de 

articulação de ruas, entrelaçamento de itinerários, tensionados em errâncias, na construção de 

uma verdadeira atmosfera lúdica de descoberta e construção de ambiências geográfico-

educativas. O prêmio de uma deriva tem validade distinta daquele obtido através de 

caminhadas destras na Academia, pois ele é a própria descoberta da cidade como lugar. 

Talvez o termo ―descoberta‖ nem seja o mais adequado – talvez seja melhor falarmos de 

impressões dos olhos da pele – uma incorporação, como propunha Jacques (2012), uma 

cartografia dessas memórias enquanto marcas corporais.  

Segundo Jacques (2012), Charles Furrier, um ideializador das derivas, assim como 

Debord, a denominava de livre jogo das paixões. Hélio Oiticica propunha a deriva no 

contexto da intervenção urbana Parangolé por: (i) ―intencionais situações‖; (ii) ―instaurações 

situacionais‖; (iii) ―situações a serem vividas‖. É nesse sentido que entendemos se aproximar 

a deriva da proposta do Delirium Ambulatorium – deambulações – espécie de errância, tal 

qual a deriva, proposta por Debord. As próximas duas passagens expressam essa 

aproximação:  

 

O conceito de deriva está indissoluvelmente ligado ao reconhecimento de efeitos de 

natureza psicogeográfica e à afirmação de um comportamento lúdico-construtivo, o 

que o torna absolutamente oposto às tradicionais noções de viagem e de passeio. 

Uma ou várias pessoas que se dediquem à deriva estão rejeitando, por um período 

mais ou menos longo, os motivos de se deslocar e agir que costumam ter com os 

amigos, no trabalho e no lazer, para entregar-se às solicitações do terreno e das 

pessoas que nele venham a encontrar. [...] são apenas algumas senhas desse grande 

jogo (DEBORD, 1958 apud JACQUES, 2003, p. 87). 

 

As derivas na cidade se expressam como modos de olhar e de caminhar, uma crítica. 

Essa crítica, para nós, voltada para a cidade como espetáculo, para o consumo de imagens-

padrão da cidade. A deriva como proposta geográfico-educativa na cidade procura 

desestabilizar essa lógica com as desorientações e a proposta de outros ritmos, mais lentos, de 

leitura da cidade. Através dela, procuramos fazer dos espaços banais, comuns da cidade um 

espaço da partilha do sensível (RANCIÈRE, 2005), da construção da nossa alteridade, do 

exercício da liberdade como expressão do olhar, do pensar e do agir.      

Com base nesses elementos, entendemos que essa apropriação ou incorporação da 

deriva no Brasil é a expressão de um daqueles movimentos de vanguarda modernistas. Essa 

antropofagia é-nos manifesta, expressa na década de 1920, notadamente na Semana de Arte 



118 

Moderna de 1922. Nela, a obra literária Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade, 

marca a década de 30 do século passado com um discurso anti-imperialista e trazia à tona uma 

discussão acerca da indeterminação da identidade do povo brasileiro face às estratégias 

hegemônicas do capitalismo estrangeiro.  

Tarsila do Amaral concebeu como obra ícone do Movimento Antropofágico a pintura 

em tela Abaporu. Nela, a imagem nos coloca como observadores na perspectiva do olhar de 

uma formiga em relação ao sujeito que aparece na tela. O nosso olhar é convidado a 

experimentar um novo ângulo do mundo. Nessa experiência do olhar, Tarsila do Amaral nos 

convida a diminuir o nosso ego e, com esta redução, talvez a (re)visão de nossa relação 

egocêntrica, individualista, nas nossas cidades. Outra possibilidade é pensarmos que, na 

proporção inversa à estatura da visão, há uma ampliação da perspectiva com que observamos 

o mundo. Esta é a perspectiva da formiga. Outra possibilidade é pensarmos: se somos 

posicionados no ponto de vista em que a formiga olha o mundo, somos também convidados a 

um movimento lento, a ―passos de formiga‖. Estes são alguns elementos que expressam o 

movimento errático da deriva.  
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 Figura 14 - Abaporu, de Tarsila do Amaral – Semana de Arte Moderna, 1922. 

 
Fonte: Disponível em: < http://tarsiladoamaral.com.br/obras/> Acesso em: 24/11/2017  

 

No Brasil, a deriva é tema de pesquisas em Programas de Pós-Graduação, a exemplo 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), através de grupos de trabalho liderados pela 

Prof.ª. Dr.ª Paola Berenstein Jacques e das orientações do Prof. Dr. Carlos Augusto de 

Amorim Cardoso, na UFPB. Jacques (2012), além da obra Elogio aos errantes, oferece-nos 

uma larga produção de livros e outros trabalhados publicados por ela. Alguns de seus escritos 

foram realizados em parceria com outros autores, os quais dão contorno ainda mais preciso à 

deriva e aos desdobramentos da relação corpo-cidade. São eles: Corpografias urbanas (2008); 

Cenografias e corpografias urbanas: um diálogo sobre as relações entre corpo e cidade 

(2008); Notas sobre espaço público e imagens da cidade (2009); Corpocidade: debates, 

ações e articulações (2010); Corpo e cidade: coimplicações em processo (2012); A 

experiência errática da cidade: em busca da alteridade urbana (2012); Elogio aos errantes: 

a arte de se perder na cidade
69

 (2012).  

O nosso desafio, na deriva, foi o de construirmos, ao lado dos discentes da 

Licenciatura em Geografia da UEPB, as condições para a desestabilização do olhar e, por 

                                                 
69

 Recomendamos a leitura deste artigo da Profª. Dr.ª Paola Berenstein Jacques (UFBA) como estratégia de 

aproximação de nosso olhar, destro, teórico, da sua proposta errática de apreensão da cidade, que é a deriva.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Abaporu.jpg
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conseguinte, o ―perder-se‖ na cidade. Se a deriva exige uma espontaneidade do corpo, do 

olhar inicial, como condição da desorientação, não estaria ela, assim, estabelecendo as 

condições e os pressupostos da educação geográfica que com ela procuramos promover?! 

Entendemos que sim. Portanto, a nosso ver, essa desorientação é intencional, e não natural. 

Ela, portanto, deve ser por nós buscada na experiência errática do caminhar e de lermos a 

cidade.  

Nessa direção, há quatro livros publicados pela Editora da Universidade Federal da 

Bahia voltados para a compreensão da deriva. Eles se reúnem num mesmo título: 

Experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea 

(2015) e foram divididos em quatro Tomos. O primeiro intitula-se Experiência apreensão 

urbanismo; o segundo, Subjetividade corpo arte; o terceiro, Alteridade imagem etnografia, e, 

por fim, o quarto: Memória narração história. Para a autora da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), a deriva se apresenta como uma contraproposta ao conhecimento da cidade a 

partir de uma perspectiva da cidade-espetáculo.  

Em nossa proposta de caminhada errática pela cidade, a deriva se nos apresenta como 

proposta de uma educação geográfica, de uma educação do olhar, no movimento do caminhar. 

Ela pode ser traduzida na nossa busca prática, em caminhadas, pela compreensão do ato 

intencional de, pela cidade, errar, e com isso descobrirmos novas formas de vida urbana e 

novas perspectivas do olhar. A direção desse olhar é aquela que se assenta nas bases das 

metodologias materiais ou intuitivas, propostas pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso. Nessa direção, posiciona-se a professora da UFBA:  

 

Tanto os métodos de análise contemporâneos das disciplinas urbanas quanto o que 

poderia ser visto como um de seus resultados projectuais, a cidade-espetáculo, se 

distanciam cada vez mais da experiência urbana, da própria vivência ou prática da 

cidade. Errar poderia ser um instrumento desta experiência urbana, uma ferramenta 

subjetiva e singular, ou seja, o contrário de um método ou de um diagnóstico 

tradicional. A errância urbana seria uma apologia da experiência da cidade, um tipo 

de ação que poderia ser praticada por qualquer um (JACQUES, 2017, p. 1. Grifos 

nossos).    

 

Se ela é uma apologia, um convite ao ato de caminhar, é nessa direção que 

convidamos a todos: esquipem, derivem, errem e aprendam na e com a cidade. As errâncias 

são um convite à aprendizagem sócio-espacial, geográfica da cidade. Nessa perspectiva 

prática de conhecer a cidade, entendemos que ―A corpografia urbana [...] seria um tipo de 

cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o registro 

de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida. [...]‖ 

(BRITTO; JACQUES, 2008, p. 1). Trata-se, portanto, de uma cartografia corporal.  
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Para Jacques (2017), os caminhantes, os praticantes do espaço geográfico da cidade, 

atualizam, através de sua prática, o sentido ou os significados do próprio urbanismo. Segundo 

ela, caberia aos urbanistas planejar o uso do espaço, mas a prática cotidiana é feita por eles, os 

caminhantes, que, ao errarem pela cidade, produzem corpo-grafias-cidade. A cidade é assim 

conhecida, revelada através da experiência da errância, da ―caminhada a zonzo‖, como propõe 

Careri (2013) em: Wakscapes: o caminhar como prática estética. Assim:     

 

Enquanto o urbanismo busca a orientação através de mapas e planos, a preocupação 

do errante estaria mais na desorientação, sobretudo em deixar seus 

condicionamentos urbanos, uma vez que toda a educação do urbanismo está voltada 

para a questão do se orientar, ou seja, o contrário mesmo do ―se perder‖ (JACQUES, 

2017, p.1).   

 

Outra característica dessa educação geográfica do olhar envolvendo o caminhante à 

deriva pela cidade, segundo Jacques (2017), é a questão da lentidão dos errantes que se 

contrapõe ao ritmo acelerado que muitas vezes a própria cidade lhes impõe. Outra ainda é a 

própria corporeidade. Aqui, a autora põe em diálogo, em interação, dois corpos: o do 

caminhante e o da cidade. ―[...] A contaminação corporal leva a uma incorporação, ou seja, 

uma ação imanente ligada à materialidade física, corporal, que contrasta com uma pretensa 

busca contemporânea do virtual, imaterial, incorporal‖ (JACQUES, 2017, p. 1). Em síntese, 

para a autora, as três propriedades das errâncias são: (i) perder-se; (ii) lentidão; (iii) 

corporeidade. A autora defende que haja uma ―desterritorialização‖ no ato de se perder na 

cidade.  

 

As três propriedades poderiam ser consideradas como resistências ou críticas ao 

pensamento hegemônico contemporâneo do urbanismo que ainda busca uma certa 

orientação (principalmente através do excesso de informação), rapidez (ou 

aceleração) e, sobretudo, uma redução da experiência e presença física (através das 

novas tecnologias de comunicação e transporte) (JACQUES, 2017, p. 1).  

 

Nossa crítica é a de que a experiência da cidade em que vivemos é cada vez mais 

desencarnada. É como se as cidades ganhassem progressivamente o aspecto de cidade-

cenográfica. A deriva é, pois, uma espécie de ―antídoto‖ a esta espetacularização do espaço da 

cidade, no sentido debordiano. Nessa perspectiva, salientamos que ―[...] O que chamo de 

espetacularização das cidades contemporâneas [...] está diretamente relacionado a uma 

diminuição da participação, mas também da própria experiência urbana enquanto prática 

cotidiana, estética ou artística‖ (JACQUES, 2017, p. 1).  

Destarte, o errante é o maior crítico do espetáculo urbano. Sobre esse tema, 

especificamente, temos o texto de Jacques (2004), intitulado Espetacularização urbana 
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contemporânea (2004), e o artigo Notas sobre o espaço público e imagens da cidade (2009). 

Para ela, a composição das errâncias em deriva nos oferece o oposto da cidade-logotipo - por 

que não dizer? - da cidade cartão-postal, com paisagens específicas de sua expressão suporte-

mercadoria.  

Jacques (2012) define por ―espectadores‖ aqueles que se voltam à cidade-espetáculo, 

de modo ―desencarnado‖. Nessa perspectiva da deriva, então, os praticantes do espaço, em 

suas caminhadas, dão vida à cidade, participando de modo diferenciado da dinâmica sócio-

espacial. Eles inventam a cidade ―[...] pela simples ação de percorrê-los. [...] A cidade deixa 

de ser um simples cenário no momento em que ela é vivida, experimentada‖ (JACQUES, 

2017, p. 1). Portanto, caminhar é dar vida à cidade.  

Nesse panorama, no primeiro semestre de 2017, quinto semestre do mestrado em 

Geografia no PPGG, realizamos debates no componente Estudos Especiais em Cidade e 

Educação
70

, coordenado pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso, em torno da aproximação da 

cidade, a partir de narrativas urbanas literárias com a Geografia produzida na Universidade. 

Dentre essas obras por nós discutidas, destacamos o conto de Rubem Fonseca (1992), 

intitulado A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, publicado no livro Romance negro. 

Nele, a personagem Augusto apresenta-nos a sua visão da cidade do Rio de Janeiro. Nessa 

mesma direção, trabalhamos com o a crônica de Rio (1995), intitulada A rua. Utilizamos 

também na realização da deriva um filme curta-metragem, inspirado nesta crônica de Rio 

(1995).  

Como se vê, há toda uma articulação de livros, artigos científicos, obras literárias 

acerca da deriva, que a apontam não como método, mas como jogo urbano. Ao observar mais 

detidamente as filiações teóricas de Jacques (2012), encontramos como ponto nevrálgico os 

argumentos de Sennett (2003) explicitados na obra Carne e pedra: o corpo e a cidade na 

civilização ocidental. A conclusão da obra recebe o sugestivo título de Corpos cívicos. Aqui, 

uma pista da relação entre esse conceito e a terceira qualidade da deriva, a saber: a 

incorporação. Nessa direção: 

 

 

 
Carne e pedra é uma história da cidade contada através da experiência corporal do 

povo: como mulheres e homens se moviam, o que viam e ouviam, os odores que 

atingiam suas narinas, onde comiam, seus hábitos e vestir, de banhar-se e de que 

forma faziam amor desde a Atenas antiga à  Nova York atual. [...] (SENNETT, 

2003, p. 15). 

                                                 
70

 Disponibilizamos o plano de curso deste componente do PPGG-UFPB, coordenado pelo Prof. Dr. Carlos A. de 

A. Cardoso, no Anexo A.  
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Da análise da organização da obra proposta por Sennett (2003), deduzimos as 

seguintes conclusões preliminares: (i) a questão do olhar se faz presente desde a abertura, e 

este olhar é entendido não apenas como expressão de um único sentido, qual seja, a visão, 

mas, sobremaneira, a partir da articulação de todos os nossos sentidos corpóreos – isto explica 

o fato de a imagem da cidade não ser construída apenas a partir daquilo que nela enxergamos, 

mas também através daquilo que nela não enxergamos; (ii) esta discussão estética 

gradativamente se articula a uma questão ética, porquanto voltada à construção de nossa outra 

urbanidade ou da construção de nossa alteridade na cidade – isto se dá a partir da relação entre 

corpos, o do caminhante e o da própria cidade, construindo juntos um terceiro tipo de corpo, o 

cívico; (iii) a própria cidade é entendida como corpo, organismo; (iv) há, durante a 

apresentação dessa relação entre o corpo e a cidade, um duplo movimento: o do olhar e o do 

caminhar, e é nesse duplo movimento que entendemos erigir-se a deriva como proposta de 

educação geográfica na cidade.   

Na deriva proposta no Estágio Docência do mestrado realizado com os discentes da 

Licenciatura em Geografia, tomamos a caminhada errática na perspectiva que Careri (2013) 

explicita em Walkscapes: o caminhar como prática estética como jogo urbano orientado à 

construção de um pensamento estético-crítico, porquanto político. Nessa perspectiva, 

tomamos a deriva como experiência estética da educação do olhar geográfico, ou seja, como a 

teoria de um jogo em que a percepção geográfica é-nos construída na relação complementar 

entre a observação e a descrição geográfica, pilares da ciência geográfica. Praticamos a deriva 

através de fundamentos articuladores do nosso modo de caminhar errático e crítico-literário, 

ambos erigidos por nossas corpografias, no processo de construção do discurso estético-

científico-geográfico.  

Nesse processo, o olhar se nos apresenta como pilar da ciência geográfica na medida 

em que os objetos trabalhados cientificamente pelos geógrafos possuem sua condição de 

possibilidade nas evidências e, portanto, não em idealizações ou conceitos abstratos. Não é 

possível fazermos ciência apenas com as palavras dos mortos! Em Geografia, precisamos de 

pesquisa de campo! 

 No intuito de contribuirmos com a prática de pesquisa dos discentes da Licenciatura 

em Geografia da UEPB, realizamos com eles uma deriva no centro da cidade de Campina 

Grande. Esse modo de caminhar errático foi utilizado como tática de desestabilização dos 

olhares dirigidos às metodologias e a procedimentos da pesquisa geográfica inerentes às 

excursões também por nós, juntamente com eles realizadas.   
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Com esses discentes, derivamos pela cidade de Campina Grande-PB. Tomamos a 

dimensão estética, também de modo articulado à uma questão ética, posta na questão do 

encontro de cada um de nós com o outro. O tema de nossa sociabilidade na cidade se fez em 

aberturas: do olhar, ao ver o outro, e do ouvir, ao escutar o outro. Nessa direção, indagamos: 

poderia o homogêneo produzir cidade?! Entendemos que não.  

É a diferença a mola motriz da dinâmica que lhe dá vida cotidianamente: circuitos 

superiores e inferiores da economia; comércio de alto padrão aquisitivo, comércio popular – 

numa mesma rua do centro da cidade de Campina Grande, há lanchonetes nas quais os 

hambúrgueres custam cinco reais e há outros espaços em que esse produto custa quarenta 

reais. O que essa dissonância pode revelar ao olhar dos errantes pela cidade? O professor de 

Geografia pode tomar essa pergunta como ponto de partida da desestabilização do olhar no 

processo de educação geográfica na cidade. A professora Paola Berenstein Jacques (2013) 

escreve uma sucinta e rica resenha sobre o livro de Careri (2013), intitulado O grande jogo do 

caminhar:  

 

Walkscapes de Francesco Careri é, desde seu lançamento em 2002, um pertinente 

convite ao caminhar, um convite ao andare a zonzo (―andar à toa‖) e, como o título 

já indica, o livro trata do que seriam essas paisagens do caminhar ou do caminhar 

como forma de ver paisagens e, também, do caminhar como modo não somente de 

ver, mas, sobretudo, de criar paisagens. [...] (JACQUES, 2013, p. 1. Grifos nossos).  

 

 O ato de olhar promove, juntamente com ato de caminhar, aquilo que Suertegaray 

(2002) chama de uma verdadeira hermenêutica instauradora, posto que promove exatamente 

a ―criação‖ de paisagens a partir do jogo de posições, composições e exposições, elementos 

suscitados por Gomes (2013) e que, na proposta da Didática Urbana do Prof. Dr. Carlos A. 

de A. Cardoso, desestabiliza-se exatamente a partir da sua aproximação desse modo errático 

de caminhar e de ver essa dimensão sócio-espacial, geográfica da cidade. Oliveira Filho 

(2006) apresenta-nos nessa direção sua monografia, intitulada Interpretando com a paisagem: 

projeto temático de urbanização do parque da criança Campina Grande-PB. A monografia 

de Oliveira Filho (2006) organiza-se em três capítulos. No primeiro, o autor nos oferece uma 

reflexão sobre os conceitos e a tipologia referente aos espaços urbanos. Nesse primeiro 

capítulo, o autor apresenta-nos o conceito de ―espaços livres públicos‖. No segundo, o 

planejamento e a gestão do espaço de recreação público. E, por fim, no terceiro, o Parque da 

Criança.    

Outra contribuição à compreensão da deriva é-nos apresentada por Almeida e Lanza 

(2013), quando publicam o texto Deriva cartográfica: ação-paixão-participação, pertencente 

ao livro Imagens, geografia e educação: intenções, dispersões e articulações, publicado pela 
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editora da Universidade Federal da Grande Dourados no Estado do Mato Grosso do Sul. O 

livro se organiza na compilação de vários artigos, escritos por vários autores. A obra gravita 

em torno dessas palavras-chave: imagens, Geografia e educação.  

Esses são alguns trabalhos que foram articulados em livros, teses e dissertações na 

construção da deriva na cidade de Campina Grande. Se a linha mestra das corpografias 

propostas pela Professora Paola Berenstein Jacques tinha os argumentos alinhados com o 

discurso de Sennett (2003), nesses fundamentos expressos no livro Imagens, geografia e 

educação: intenções, dispersões e articulações, temos os argumentos propostos por Deleuze e 

Guattari. O que seria, nesta perspectiva do olhar deleuzeano, a caminhada à deriva? 

 

Seriam linhas provisórias - grafias - de roteiros flutuantes e errantes para pensar nas 

potencialidades e inventividades, ou ainda derivas cartográficas, proliferação, caos e 

pensamento. Neste estado errante, ou melhor, a maneira de Deleuze e Guattari, um 

devir errante, para a própria cartografia e geografia. Preocupando-nos não 

somente com esta cartografia rígida, estabelecida, contínua, um produto acabado e 

nem com representações, planificações e projeções e sim com as práticas, ações e 

percursos. Dar a pensar este estado de devir errante, um jogo do por vir 

(ALMEIDA; LANZA, 2013, p. 203. Grifos nossos).  

 

 É nesse jogo do porvir que procuramos, juntamente com os discentes da Licenciatura 

em Geografia, através da deriva na cidade, inventar um novo cotidiano, uma nova 

cotidianidade através da prática espacial da caminhada. Nessa perspectiva, procuramos, 

através delas, novos caminhos para a construção do conhecimento geográfico na cidade. 

Trata-se, nesta perspectiva, de pensar a cidade através de ações, processos inventivos, 

voltados para o jogo da atualização de nossa urbanidade, tal qual Huizinga (2008) apresenta 

na obra Homo ludens: o jogo como elemento na cultura (1938).  

Nessa direção, a prática-pensamento que nos propomos apresentar se desenvolve aqui 

enquanto experiência mesma de viver a cidade. Isto porque, ―[...] quando o pensamento está 

imerso em vida, envolvendo riscos e esforços, tornando-se, em funcionamento, uma questão 

de experimentação ativa: não sabendo onde se vai chegar e tampouco os encontros que se 

darão pelo caminho (ALMEIDA; LANZA, 2013, p. 204)‖. A trajetória produzida se dá por 

linhas erráticas e não através de um continuum de acertos.  

Assim entendida, a educação do olhar geográfico na cidade através da deriva envolve 

tensionamentos do próprio olhar. Através deles, produzimos nossas corpografias – 

tensionamentos, desestabilizações entre o saber cotidiano (senso comum) e o saber 

acadêmico, científico. Com elas, ―[...] Perseguimos caminhos de uma geografia menor onde 

micro relações agenciadas por meio de encontros criam novas configurações, fazendo assim 

um pensamento errante/nômade arrastando a geografia maior‖ (ALMEIDA; LANZA, 2013, p. 
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204). Entendemos que o jogo não se identifica com um método, mas pode, sim, ser articulado 

com os conceitos da pesquisa geográfica, em especial, do trabalho de campo, e, neste ínterim, 

também as excursões geográficas.  

Por conseguinte, entendemos que a própria Geografia se enriquece com essa interface 

entre o jogo da deriva, que desestabiliza formas de olhar e de viver a cidade, e o andar 

orientado, destro, das excursões. Juntas, são duas práticas espaciais distintas que, no nosso 

entendimento, complementam-se no desafio de formar o olhar geográfico na experiência de 

viver, conhecer e revelar a cidade.  

Assim como encontramos uma tradição que dissertou sobre os trabalhos de campo no 

âmbito da pesquisa geográfica, encontramos também algumas dissertações de mestrado e 

algumas teses doutorais que nos ajudam na compreensão da caminhada à deriva. Destacamos 

o trabalho de Fernandez (2008), quando nos apresenta a dissertação intitulada: Narrativas 

urbanas de um caminhante, publicada pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMPI), orientada pelo Prof. Dr. Wenceslao M. de Oliveira Jr. Para Fernandez (2008), 

qual a importância da caminhada à deriva enquanto uma experiência de educação geográfica 

na cidade?  

 

Perder-se, andar à deriva, vagar sem rumo, lançar-se de encontro à multidão, 

caminhar pelas ruas sem um traçado pré-determinado, movimentos do corpo que 

conduzem o olhar ao conhecimento e ao encontro das almas que habitam a cidade. 

Não uma cidade que se apresenta só em sua materialidade, mas como um lugar 

interior, imaginado, construído a partir das lembranças de quem a percorreu na 

infância, cidade que acolhe o acaso e o imprevisível. [...] (FERNANDEZ, 2008, p. 

5).  

 

 O conceito de narrativa urbana proposta por Fernandez (2008) se alinha com as 

propostas de narrativas erráticas proposta por Jacques (2012) e da Didática Urbana proposta 

pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso. Nessa direção, também lança luzes sobre o tema 

―deriva‖ a tese doutoral de Montañez (2014), intitulada La deriva situacionista como 

herramienta pedagógica. Publicada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

da Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), a tese foi orientada pelos professores: Dr. 

Gerad Vila Roca e a Dra. Jéssica Jacques Pi. Destacamos na tese de Montañez (2014) o 

quarto capítulo, o qual se intitula La deriva situasionista como herramienta pedagógica.  

 Outra tese doutoral a lançar luzes sobre o tema deriva é a tese proposta por Rorígues 

(2005), intitulada Orientación y desorientación en la ciudad – la teoría de la deriva – 

indagación em las metodologías de evolución de la ciudad desde un enfoque estético-

artístico. A tese foi publicada pelo Programa de Pós-Graduação de Bellas Artes ―Alonso 

Cano‖ da Universidade de Granada, na Espanha. Orientaram esta tese doutoral os professores: 
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Dr. Antonio Sorroche Cruz e o Prof. Dr. Miguel Ángel Moleón Viana, respectivamente, 

professor de escultura e pintura.  

 A primeira parte da tese proposta por Rodrígues (2005) acerca da deriva intitula-se 

Del paseo e la deriva. Esta primeira parte da tese doutoral de Rodrígues (2005) possui três 

capítulos: respectivamente: (i) De la genealogia del paseo urbano; (ii) De la teoria de la 

deriva; (iii) Del paseo urbano en el arte contemporáneo. Para nós, nesta deriva desenvolvida 

no Estágio Docência, teve especial importância o capítulo (ii) dessa primeira parte, ao 

apresentar as estratégias debordeanas para a deriva enquanto jogo.  

 A segunda parte desta tese doutoral intitula-se De la deriva em el Urbanismo e possui 

três capítulos: (iv) De la relación entre ciudadano y ciudad; (v) De los enfoques evaluativos 

de la ciudad; (vi) De la aportación de la deriva en el urbanismo. A terceira parte intitula-se 

De las conclusiones e possui apenas um capítulo que leva idêntico título. A quarta parte 

intitula-se De los derivados e trata de apresentar-nos experiências de derivas a partir de uma 

análise crítica do apêndice e dos anexos da tese doutoral. 

 Rodrígues (2005), no capítulo um da primeira parte da sua tese doutoral, apresenta-nos 

a genealogia do passeio urbano, a partir daquilo que ele define por uma estética da cidade, 

proposta por Baudelaire. Nela, apresenta-nos a relação ontológica entre a cidade industrial e o 

flâneur, proposto por Walter Benjamín. Dois campos da expressão artística são postos em 

exposição por Rodrígues (2005), a saber: as expressões de arte surrealista e dadaísta.  

 Encerrando a apresentação genealógica dos passeios urbanos com a exposição da 

relação dissonante entre a Internacional Letrista e a Internacional Situacionista, esse capítulo 

prepara a parte que elegemos central para nossa proposta de deriva na cidade de Campina 

Grande no Estágio Docência. No capítulo (ii) da primeira parte da tese doutoral de Rdrígues 

(2005), temos a exposição da teoria da deriva à luz das táticas propostas por Guy Debord. 

Este capítulo primeiro, da primeira parte da sua tese doutoral, encontra-se organizado em seis 

pontos (de vista?!). No primeiro deles, há a apresentação do pensamento de Guy Debord 

sobre as articulações, dos jogos de posições e olhares que envolvem a deriva. No segundo 

ponto, ele apresenta-nos a deriva dentro do contexto da teoria do jogo.  

 Mas é a partir do terceiro ponto que Rodrígues (2005) nos apresenta aquilo que define 

o autor pelos seis aspectos constitutivos da deriva. São eles: (i) caráter intencional de 

objetividade; (ii) caráter urbano; (iii) caráter consciente; (iv) o azar; (v) os derivantes. O ponto 

seis se divide em dois pontos: (vi.1) o tempo e o ponto (vi.2) o espaço.  

 O quarto ponto desse segundo capítulo intitula-se: Contribuições da deriva. Aqui, 

Rodrígues (2005) aponta-nos como elementos da teoria da deriva: (i) Psicogeografia; (ii) 
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urbanismo unitário; (iii) a desorientação. Se a essência do método é oferecer-nos uma 

orientação, um rumo para a realização de alguns objetivos, a deriva, então, na perspectiva 

proposta por Guy Debord, apontaria para um jogo (urbano) de desestabilização do olhar, na 

exata medida em que não parte de uma orientação, mas de uma desorientação.  

 Por não ser um método, também não se apresenta como uma disciplina – mas como 

uma transgressão dos tempos e formas de vivência do espaço geográfico impostos na cidade. 

Por fim, no ponto cinco, Rodrígues (2005) oferece-nos três exemplos de deriva: (a) Deriva em 

Paris (1956); (b) Deriva em Amsterdam (1960); (c) um intento de descrição psicogeográfica 

de Les Hales por Abdelahafid Khatib (1958). Por fim, no ponto seis, Rodrígues (2005) 

apresenta-nos uma leitura crítica da deriva.  

É nessa direção que entendemos a deriva como tática desestabilizadora do olhar e do 

caminhar destros. Nesta perspectiva, ela é-nos a expressão política de nosso combate às 

formas de esterilização da experiência urbana na cidade. Tal esterilização da experiência 

urbana ainda pode ser visualizada na nossa dificuldade em realizarmos trocas de experiências 

com o outro na cidade.  

A expressão dessa dificuldade se desdobra na nossa própria dificuldade de narrá-las. 

Aqui, cabe fazermos uma observação. Quando excursionamos a cidade com os discentes da 

Licenciatura em Geografia, a apresentação de nosso discurso esteve voltada para uma 

descrição geográfica da cidade, a partir de um prisma sócio-espacial. Na deriva, narramos a 

errância do grupo e descrevemos o nosso ponto de vista. Assim entendido, ―[...] O próprio 

exercício de narração já está associado também a uma prática espacial, ao movimento, à 

viagem ou, ainda, ao andar pela cidade. [...]‖ (JACQUES, 2012, p. 17-18). A deriva realizada 

no contexto do Estágio Docência voltou-se para a produção de narrativas urbanas, erráticas, 

na cidade de Campina Grande. Porém, segundo Jacques (2012), qual a extensão do 

significado dessas narrativas erráticas? 

 

 

As errâncias urbanas, as experiências de apreensão e investigação do espaço urbano 

pelos errantes, interessam aqui quando transmitidas por narrativas errantes. [...] 

Essas narrativas errantes são narrativas menores, são micronarrativas diante das 

grandes narrativas modernas; elas enfatizam as questões da experiência, do corpo e 

da alteridade na cidade e, assim, reafirmam a enorme potência da vida coletiva, uma 

complexidade e multiplicidade de sentidos que confronta qualquer ―pensamento 

único‖ [...] (JACQUES, 2012, p. 21).  

 

 Estas narrativas foram por nós coletadas, analisadas e interpretadas, através da 

aplicação da teoria da Análise do Discurso, na interpretação dos cadernos de campo utilizados 
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pelo grupo de discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB que conosco caminharam 

erraticamente, à deriva, pelo centro histórico de Campina Grande. Neste contexto: ―[...] As 

errâncias são um tipo de experiência não planejada, desviatória dos espaços urbanos, são usos 

conflituosos e dissensuais que contrariam ou profanam [...]‖ (JACQUES, 2012, p. 24), 

espaços, e, nessa direção, ―O errante vai de encontro à alteridade na cidade, ao Outro, aos 

vários outros, à diferença, aos vários diferentes; ele vê a cidade como um terreno de jogos e 

de experiências. [...]‖
71

. Com relação à inserção da deriva no seio da ciência, um problema daí 

emerge: se a essência de um método é oferecer um rumo, uma orientação, então, a deriva, 

enquanto errância, apresentar-se-ia como sendo um jogo, portanto distinto, na exata medida 

em que parte de uma deliberada e intencional desorientação. Nesta perspectiva:    

 
[...] Além de propor, experimentar e jogar, os errantes buscam também transmitir 

essas experiências através de suas narrativas errantes. São relatos daqueles que 

erraram sem objetivo preciso, mas com uma intenção clara de errar e de 

compartilhar essas experiências. Através das narrativas errantes seria possível 

apreender o espaço urbano de outra forma, pois o simples ato de errar pela cidade 

cria um espaço outro, uma possibilidade para a experiência, em particular para a 

experiência da alteridade (JACQUES, 2012, p. 23).  

 

 Como podemos observar, há um conjunto de trabalhos que podem nos auxiliar na 

compreensão dessa nossa antropofagia dos modos de caminhar erráticos pela cidade. Há não 

apenas discursos científicos, mas também filosóficos, artísticos e políticos em volta da prática 

espacial da deriva. Entendemos que a iluminação desta prática não pode se dar apenas pela 

leitura de textos, por mais extensa que ela seja.  

Portanto, a busca pela compreensão das derivas, no contexto da educação do olhar 

geográfico, dá-se a partir de tensionamentos gerados pelas corpografias no espaço geográfico 

da cidade por nós vivenciado. A partir destas corpografias, entendemos ser necessário 

criarmos pontes dialógicas, entrelaçamentos, articulações entre os modos de conhecimento, e 

não simplesmente a exclusão pela distinção.  

É nessa articulação que entendemos se desenvolver a educação do olhar geográfico 

articulador da Geografia desenvolvida na Universidade e as geografias da cidade. 

Caminhamos pela cidade erraticamente, tecemos por linhas erráticas o seu tecido sócio-

espacial, geográfico da cidade em uma caminhada à deriva. Mas quais são os elementos 

constitutivos de uma caminhada à deriva? A resposta a esta pergunta é a paisagem do nosso 

próximo ponto de vista errático.  Esse ponto de vista tem como elementos, ou seja, são 

elementos do jogo urbano: (i) desorientação; (ii) lentidão e (iii) incorporação.  

                                                 
71

 Idem, p. 24.  
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Assim, a partir daquilo que anteriormente apresentamos, podemos concluir que derivar 

significa: um modo de conhecer a cidade, vivenciando-a. Nestes termos, derivar é, antes de 

tudo, errar. Errar, por sua vez, no sentido que aqui empregamos, significa ir ao encontro do 

inusitado, a partir do mesmo cotidiano por nós vivenciado na cidade. Significa buscarmos 

intencionalmente uma desorientação, lentidão e incorporação da cidade. Isto se verifica 

através de uma mediação discursiva polifônica: contos, crônicas, Literatura de Cordel, e não 

apenas na linguagem natural: também na linguagem fotográfica e cinematográfica. 

Corpograficamente, experimentamos a cidade.  

Dessa experimentação corpográfica, tensionada e mediada por estas linguagens 

plurais, procuramos contribuir com a educação do olhar geográfico do caminhante a partir das 

práticas espaciais, caminhadas erráticas e também destras, como expressão e atualização da 

Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso. Procuramos 

realizar esta atualização através do diálogo entre a Geografia institucional, da Universidade, e 

a as geografias da cidade.    

Vimos que as qualidades corpográficas da deriva são: (i) a desorientação; (ii) a 

lentidão e (iii) a incorporação. Através da deriva, entendemos se desenvolver uma didática 

urbana e, através dela, o encontro nosso com os outros sujeitos-caminhantes que compõem a 

cidade. Esse encontro do nosso olhar com o olhar do outro abre todo um horizonte para a 

educação geográfica na cidade. Nessa busca nossa pela desorientação, buscamos o encontro 

inusitado de nós mesmos com estes outros que erraticamente inscrevem a cidade.  

Esse modo errático do caminhar, ―[...] podemos notar [n]a lentidão dos errantes, que 

também se guiam pelo tipo de movimento qualificado desses outros urbanos, dos homens 

lentos, que negam, ou lhes é negado, o ritmo veloz imposto pela modernidade. [...]‖ 

(JACQUES, 2012, p. 264). O espetáculo midiático constrói uma ―veloz-cidade‖ – um 

movimento de mercadorias, pessoas, objetos, informações – imagens-movimento
72

 que nos 

impedem de ver a didática urbana que se constrói nesse encontro.  

Nestes termos, observamos que há a necessidade de um deslocamento, um esforço 

nosso para nos lançarmos tanto nesta desorientação quanto na lentidão, necessárias a esta 

prática geográfico-educativa de atualização do espaço urbano da cidade. O jogo urbano da 

deriva é-nos a proposta de enfrentamento deste desafio.  

                                                 
72

 O movimento é objeto da filosofia proposta por Heráclito de Éfeso enquanto devir. Esta Filosofia se distancia 

da proposta de ser inerte () feita por Parmênides. Henri Bergson oferece-nos, na Modernidade, na obra O 

pensamento e movente, uma contribuição filosófica sobre tema. Tratamos nesta dissertação do movimento na 

perspectiva proposta por Ribeiro (2007), ou seja, numa perspectiva sócio-espacial, material, histórica e dialética.  
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 Entendemos que a construção de uma ambiência educativa na cidade é-nos possível a 

partir de um processo de incorporação dos elementos visíveis da dinâmica sócio-espacial da 

cidade. Essa incorporação, como vimos anteriormente, alinha-se com os elementos do 

Movimento Antropofágico e, com ele, a construção de verdadeiras mitologias do progresso, a 

partir de elementos espaciais da cidade são erguidas para contemplação-crítica de nosso olhar 

geográfico na cidade.   

Entendemos que estas três características que compõem juntas a deriva coexistem, em 

variada intensidade, nas modalidades de errâncias. Em seu conjunto, elas nos oferecem o 

corpus do jogo; nele, os elementos de ludicidade e criticidade na leitura sócio-espacial, 

geográfica da cidade.  

Elas se apresentam como possiblidade prática à aprendizagem geográfica a partir da 

vivência da cidade. O professor de Geografia pode construir, com as derivas, na cidade, 

táticas de desestabilização do olhar de seus discentes, e também de um determinado modo 

destro de caminhar pela cidade. Nessa direção, salientamos que, enquanto jogo urbano, as 

derivas não devem ser confundidas com um método.  

 

[...] isso seria completamente paradoxal, uma vez que, [...] a errância não poderia 

seguir regras padronizadas para se tornar simplesmente um modelo alternativo de 

apreensão ou percepção urbana, que pretenderia substituir o velho e desgastado 

diagnóstico que nós, urbanistas, ainda utilizamos. Como vimos, essas formas de 

apreensão coexistem, [...] (JACQUES, 2012, p. 265).    

 

 Para Jacques (2012), as derivas, por não se constituírem como método, podem ser 

compreendidas como jogo da expressão de uma crítica, por nós entendida como geográfica, e 

de uma atualização ao urbanismo e aos seus métodos ortodoxos de análise. Porém, segundo a 

autora, as derivas não visam a substituir tais métodos.  

Para nós, a deriva expressa um jogo de atualização de nossa urbanidade na cidade, tal 

qual expressam Kuster e Pechman (2014) na obra intitulada O chamado da cidade: ensaios 

sobre a urbanidade. Nesta nossa urbanidade, nas derivas, revisamos as nossas formas de ser e 

estar na cidade. Nesta nossa pesquisa, elas se expressam não apenas a partir do olhar 

científico, mas aberta ao jogo do porvir, ao jogo das paixões. Portanto, aberto à polifonia das 

linguagens que se utilizam os homens ordinários – nós, enquanto partícipes dos jogos que 

atualizam nossa condição urbana.  

No jogo da deriva, somos convidados a aprender a ouvir o outro, a enxergá-lo na sua 

diferença, em meio a cada um de nós. A tradução dessa articulação é a construção de nossa 

politicidade, a qual construímos a partir de nossas práticas espaciais. A compreensão dessas 

práticas, destas artes-de-fazer, como nos propunha De Certeau (1998), expressam-se em nossa 
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pesquisa através de um diálogo estético-científico e ético-político, ambos orientados por 

corpografias. Esse modo errático de conhecer a cidade resiste aos processos de 

espetacularização no corpo de quem a pratica. Tal processo de incorporação, por sua vez, 

articula-se às desorientações e, à lentidão, anteriormente tratadas.  

A cidade, assim considerada, nessa relação com o corpo dos seus praticantes, também 

ganha um novo ―corpo‖ – o corpo cívico. Se, nas excursões, trabalhamos com o conceito 

procedimental da descrição geográfica, e nele as relações subjetivas e intersubjetivas são, 

mitigadas frente à construção do discurso científico com base no modo de caminhar errático, 

por sua vez, trabalhamos com o conceito de narrativas urbanas, no qual há uma implicação 

subjetiva e intersubjetiva do caminhante e também na exposição de seu discurso. As derivas, 

assim entendidas, são:   

 

As experiências de apreensão e investigação do espaço urbano pelos errantes e, em 

particular, as narrativas errantes daí resultantes – artísticas, literárias, etnográficas, 

cinematográficas, cartográficas ou outras – apontam, portanto, para uma 

possibilidade de urbanismo mais incorporado (JACQUES, 2012, p. 306).  

  

 Este conceito de narrativas urbanas se aproxima daquele proposto por Fernandez 

(2008) em sua dissertação de mestrado em Educação, intitulada Narrativas urbanas de um 

caminhante. Nela, o autor defende a ideia de um lugar feito no caminhar. Assim como na 

nossa pesquisa, a fotografia, o olhar e o caminhar figuram como centralidade das suas 

discussões. Em nossa pesquisa, a cidade: ―É um lugar feito no caminhar, ação que lança 

nossos corpos ao encontro do mundo, vivência que agita todos os sentidos, sensações e 

percepções corpóreas. [...]‖ (FERNANDEZ, 2008, p. 116). Este movimento errático envolve 

conhecimento e imaginação acerca da cidade vivenciada.  

Construímos a consciência crítica de nossa urbanidade ao errarmos pela cidade e nos 

defrontarmos com o que dela fizemos ou deixamos de fazer. Por conseguinte, estas três 

formas de apreensão da cidade podem apontar para novas formas de subjetividade e de 

intersubjetividade, ou seja, pode levar-nos à troca de saberes que só o encontro com os outros 

olhares pode nos conduzir. 

É nessa direção que entendemos se organizar a articulação entre a Geografia produzida 

na Academia, na Universidade, e a educação do olhar geográfico, construído na experiência 

da prática da cidade. As derivas são, para nós, nesse processo errático de construção do 

conhecimento geográfico, como uma prática espacial lúdica, geográfico-educativa, crítico-

científica e ético-política na cidade.   
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4 DIÁLOGO COM OS DISCURSOS DO OLHAR DO OUTRO 

 
Eu ando pelo mundo 

Prestando atenção em cores 

Que eu não sei o nome 

Cores de Almodóvar 

Cores de Frida Kahlo 

Cores! 

Passeio pelo escuro 

Eu presto muita atenção 

No que meu irmão ouve 

E como uma segunda pele 

Um calo, uma casca 

Uma cápsula protetora 

Ai, Eu quero chegar antes 

Pra sinalizar 

O estar de cada coisa 

Filtrar seus graus 

[...] 

Pela janela do quarto 

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

Quem é ela? Quem é ela? 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle 

(Esquadros. Adriana Calcanhoto.)  

 

Nossa aproximação com o tema das caminhadas na cidade ocorrera antes de nossa 

entrada no PPGG-UFPB, pois, desde a realização da pesquisa monográfica da Especialização 

em Ensino de Geografia, acompanhamos o fenômeno das caminhadas na cidade como 

expressão política da sociedade que parte da ocupação das ruas da cidade de Campina Grande. 

Naquele momento já entendíamos que, ―Todo ato de pesquisa é um ato político. [...]
‖
 

(ALVES, 1980, p. 73). Esse texto
73

, entendemos que seja uma primeira aproximação nossa, 

do potencial geográfico-educativo das caminhadas, juntamente com outras experiências 

acadêmicas, ainda na graduação. No mestrado em Geografia do PPGG-UFPB esta perspectiva 

pôde ser aprofundada, observada de outros aspectos, pontos de vista.  

Neste diapasão, entendemos que, as caminhadas na cidade envolvem, enquanto 

processo de educação do olhar, o interesse e, as escolhas do professor, em direcionar e, 

orientar, a sua prática de ensino ou, sua pesquisa geográfica. Esse interesse se expressa no 

objetivo de construirmos, socialmente, através das caminhadas na cidade, uma ambiência 

geográfico-educativa a partir dessa experiência prática do espaço geográfico da cidade de 

Campina Grande.  

                                                 
73

 Esse trabalho monográfico realizado na Especialização em Ensino de Geografia (UEPB) 
encontra-se em Bezerra (2014) e intitula-se: Jornadas de junho de 2013: tema propositivo ao 

ensino e à apreensão política do conhecimento geográfico no ensino médio. 
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Neste sentido, foi possível construir, conjuntamente, com o diálogo entre os docentes 

e, discentes, da Licenciatura em Geografia (UEPB), na experiência do Estágio Docência, um 

conjunto de objetos/temas de pesquisa a partir de problemas-guia, por nós hauridos da prática 

espacial da caminhada na cidade. Esta prática espacial a articulamos com os debates teóricos 

entorno da educação geográfica que se processava em nossas práticas cotidianas na cidade de 

Campina Grande e, entorno do ensino de Geografia, na Universidade. Assim, juntamente com 

Alves (2008) entendemos que:  

 

Cada método usado nas pesquisas geográficas estão dotados de ideologias e 

posições epistemológicas, onde cada objeto estudado merece um método adequado 

pelo geógrafo [...] O que acontece em muitos trabalhos é uma pré-determinação de 

sua metodologia científica, antes mesmo de conhecer e explorar a realidade em sua 

essência. [...] (ALVES, 2008, p. 228).  

 

Entendemos ao fim do mestrado em Geografia que, o método se constrói, assim como 

se processa, no caminho. Numa travessia. Por conseguinte, entendemos que, ―[...] o método se 

ajusta com o fenômeno e não o fenômeno que se ajusta com o método.‖
74

. E, neste diapasão, 

nos consorciamos ao conceito de método, proposto por Bachelard (1983), quando diz-nos 

que: 

 

O método é verdadeiramente uma astúcia de aquisição, ―um estratagema novo, útil 

na fronteira do saber‖ onde o método científico é ―aquele que procura o perigo [...] e 

a dúvida está na frente, e não atrás‖, dessa maneira ―não é o objeto que designa o 

rigor, mas o método‖ (Bachelard, 1983, p.122). 

 

O método está a serviço do modo como a pergunta é feita pelo caminhante. Este modo 

de colocar a ―pergunta‖ ou o ―problema‖, na frente, entendemos consorciar-se às próprias 

caminhadas na cidade. Pois, estas, enquanto propiciam perguntas ou, problemas, 

consubstanciam o discurso científico com as evidências empíricas (o factível). Neste sentido 

as caminhadas pela cidade lhes dão substância. Essa substância da descrição ou da narrativa 

geográfica destas experiências prático-espaciais se processa numa leitura do espaço 

geográfico da cidade. Essa leitura a realizamos conjuntamente com os discursos do olhar dos 

docentes e discentes do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB, campus-I, Campina 

Grande-PB.  

Os discursos do olhar dos docentes foram analisados a partir de entrevistas e, quanto 

aos discursos do olhar dos discentes, os analisamos a partir da produção de cadernos de 

campo, realizada pelos próprios discentes na experiência de uma deriva pelo centro de 
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 Idem, Ibdem, p. 229.  
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Campina Grande. A entrevista com os docentes da Licenciatura em Geografia (UEPB) foi por 

nós semiestruturada através de um roteiro de perguntas-guia. Os procedimentos 

metodológicos adotados na entrevista com os docentes se alinharam com os procedimentos da 

pesquisa qualitativa. Tendo em vista a interpretação dos discursos dos docentes da 

Licenciatura em Geografia, optamos, então, pela análise do discurso e, não pela análise de 

conteúdo. Neste sentido:  

 

[...] A análise do discurso constitui-se como um tipo de análise que ultrapassa os 

aspectos meramente formais da linguística, para privilegiar a função e o processo da 

língua no contexto interativo e social em que é propalada, considerando a 

linguagem, em última análise, como uma prática social. [...] (CHIZZOTTI, 2008, p. 

114). 

 

As caminhadas na cidade se apresentam nesta pesquisa de mestrado em Geografia, 

como uma prática sócio-espacial, geográfico-educadora do olhar. Uma caminhada por nós 

direcionada para uma prática educativa, construtiva do olhar geográfico. Nesta direção, 

trabalhamos nesta pesquisa, com os aportes da análise do discurso propostas por Chizzotti 

(2008) coadunadas com esta proposta do pensamento de Fiorin (2005) que apresenta-nos a 

distinção entre dois modos de análise de um texto – segundo ele: 

 

O texto pode ser abordado de dois pontos de vista complementares. De um lado, 

podem analisar os mecanismos sintáxicos e semânticos responsáveis pela produção 

do sentido; de outro, pode-se compreender o discurso como objeto cultural, 

produzido a partir de certas condicionantes históricas, em relação dialógica com 

outros textos. [...] (FIORIN, 2005, p. 10).   

 

Trabalhamos com o segundo aspecto, o da análise do discurso proposto por Fiorin 

(2005). E, nesta direção articulamos como elemento de mediação didática dessa educação 

geográfica na cidade, a Literatura de Cordel, a músicas e alguns poemas. Nosso objetivo 

voltou-se para a construção de uma ponte dialógica entre o conjunto de conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica, os quais gravitam entorno do conceito de excursão 

geográfica e o jogo urbano que a deriva representa.   

Mas, nesse diálogo sócio-espacial, geográfico, entre o olhar do observador e, a cidade, 

o que é um discurso? O Dicionário Aurélio guarda para o termo ―discurso‖ 8 (oito) acepções. 

Aqui, ―Discurso não tem significado único. [...] em linguística, é a forma pela qual os 

diversos elementos linguísticos estão unidos para constituir uma estrutura de significado mais 

ampla que a somatória das diversas partes‖ (CHIZZOTTI, 2008, p. 120). Enumeramos os 

procedimentos adotados nas entrevistas com os docentes do Curso de Licenciatura em 

Geografia da UEPB em etapas.  



137 

Na primeira etapa realizamos a montagem do roteiro de perguntas que nortearam as 

entrevistas; na segunda etapa: realização das entrevistas (gravação em áudio); na terceira 

etapa realizamos a transcrição do áudio para texto; na quarta etapa realizamos a análise 

decompositiva do texto (discurso) em unidades menores – palavras, expressões, conceitos, 

teses afirmadas pelos entrevistados (agrupamento temático); e, por fim, na quinta etapa 

realizamos a recomposição das respostas de cada docente confrontando dialeticamente as suas 

respostas dirigidas a cada uma de nossas perguntas.  

A análise/interpretação dos discursos teve como objetivo a compreensão do olhar dos 

docentes e, dos discentes, da Licenciatura em Geografia da UEPB no que tange a construção 

de uma ambiência geográfico-educativa a partir de caminhadas pelo centro da cidade de 

Campina Grande. Com eles investigamos os processos inerentes à educação do olhar 

geográfico. Esta educação do olhar foi por nós realizada através de caminhadas destras e 

erráticas pela cidade de Campina Grande. Neste sentido alguns pressupostos acerca dessa 

análise e interpretação destes seus discursos precisam ser por nós esclarecidos:  

 

Partirei de três pressupostos: a. não há sentido sem interpretação; b. a interpretação 

está presente em dois níveis: o de quem fala e o de quem analisa, e c. a finalidade do 

analista de discurso não é interpretar, mas compreender como um texto funciona, ou 

seja, como um texto produz sentidos. É preciso lembrar que nesta filiação teórica 

não há sentido em si, o sentido sendo definido como ‗relação a‘ (Canguilhem, 1976 

apud ORLANDI, 2005, p. 19). 

 

Procuramos entender como o texto funciona quando considerado como  espaço 

geográfico produzido a partir de leituras, a partir de uma prática espacial na cidade, que é a 

caminhada. Essa expressão ―em relação a‖ proposta por Orlandi (2005) pode ser entendida 

como sendo o próprio agrupamento temático, adotado nesta pesquisa como procedimento 

entre os discursos dos docentes, nas entrevistas e, dos discentes, nos cadernos de campo. Isto 

seja em relação ao tema da educação do olhar geográfico na cidade, seja em relação ao 

agrupamento de respostas de cada docente – aproximada para um jogo dialético, 

contraditório, com o discurso dos demais docentes. Neste sentido é importante salientarmos 

que:  

 

É certo que não devemos ficar imaginando estrutura onde ela não existe, mas na 

maioria dos textos há sinais claros de uma estrutura subjacente [...] Em narrativa 

escrita, geralmente achamos outros tipos de fenômeno que indicam limites internos, 

tais como o arranjo em parágrafos e capítulos. Em peças teatrais, encontramos cenas 

e atos. [..] Usando esse tipo de recurso o locutor, conscientemente ou não, está 

agrupando sentenças em unidades de texto, as quais chamamos AGRUPAMENTOS 

TEMÁTICOS [sic]  (DOOLEY; LEVINSOHN, 2003, p. 58-59) 
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Os discursos dos docentes e dos discentes, da Licenciatura em Geografia da UEPB por 

nós analisados, foram também direcionados para a construção de problemas-guia que, nos 

possibilitassem construir, na cidade, uma ambiência geográfico-educativa em caminhadas que 

ocorreram durante o Estágio Docência (UFPB-UEPB). Para cada problema por nós levantado, 

dialogamos com eles, para a formulação das respectivas hipóteses.  

Estes são os contornos que fundamentaram a proposta de excursões geográficas por 

Delgado de Carvalho ainda em 1941. Nela a pesquisa geográfica inicia-se, segundo ele, com 

um contato do pesquisador com o espaço fenomênico, posteriormente, ele é conduzido a 

refinar estas evidências, coletadas in loco e, por fim, recomenda-nos Carvalho (1941), um 

retorno do pesquisador ao espaço geográfico estudado. A visualização dessa proposta pode ser 

assim expressa em: prática-teoria-prática.  

Salientamos ainda que, algumas questões formuladas no roteiro da entrevista com os 

docentes foram, por nós, produzidas em diálogo com o discurso do olhar discentes, na análise 

dos seus respectivos cadernos de campo produzidos na caminhada à deriva. O objetivo era o 

de confrontar os discursos extraídos desses dois olhares, iluminando, via contraditório, as 

questões inerentes à educação do olhar geográfico, na cidade. Para tanto, tomamos como 

referência procedimental o agrupamento temático que, assim entendido se consorcia a Análise 

do Discurso, posto que:  

 
[...] A Análise do Discurso é a disciplina que vem ocupar o lugar dessa necessidade 

teórica, trabalhando a opacidade do texto[cidade] e vendo nesta opacidade a 

presença do político
75

, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do 

funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que ela 

signifique. [...] (ORLANDI, 2005, p. 21). 

 

 Além das entrevistas, utilizamos como procedimento da análise dessa educação do 

olhar geográfico, dos registros de observação, portanto do olhar, dos discentes da Licenciatura 

em Geografia. Essa segunda discursividade foi expressa por eles nos seus cadernos de campo, 

produzidos na deriva, quinta caminhada pelo centro da cidade de Campina Grande. Nos 

cadernos de campo aplicamos esta acepção de Análise do Discurso tendo como parâmetro o 

conceito procedimental do ―relato de espaço‖, proposto por Michel De Certeau (1998), 

quando afirma a seguinte tese: ―Todo relato é um relato de viagem – uma prática do espaço. 

[...]‖ (DE CERTEAU, 1998, p. 200). Assim entendido, ―[...] Caminhar é ter falta de lugar. É o 

processo indefinido de estar ausente e a procura de um próprio. [...]‖ (DE CERTEAU, 1998, 

p. 183). 
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. Entendemos essa procura pelo ―próprio‖ num duplo sentido: primeiramente, da 

cidade enquanto superação do cotidiano através da invenção de uma nova cotidianidade e, na 

acepção de encontrarmos, nestas caminhadas, um ―outro‖ de nós mesmos. Assim entendido, o 

relato de espaço, como expressão das caminhadas, produzem uma verdadeira geografia das 

ações sociais. Mas por que o relato de espaço importa às caminhadas e, à formação do olhar 

geográfico, no contexto da pesquisa (acadêmica) e, da educação geográfica na cidade? 

―Porque o relato é a língua das operações, ―abre um teatro de legitimidade para ações 

efetivas‖ e permite seguir as etapas da operatividade, daí a atenção concedida, a título de 

exemplo, aos relatos de espaço (cap. IX).‖ (GIARD, 1998, p. 32). Por conseguinte:  

 

[...] A este título, tem a ver com as táticas cotidianas, faz parte delas, desde o 

abecedário da indicação espacial (―dobre a direita‖, ―siga a esquerda‖), esboço de 

um relato cuja seqüência e escrita pelos passos, até ao ―noticiário‖ de cada dia 

(―Adivinhe quem eu encontrei na padaria?‖), [...] Essas aventuras narradas, que ao 

mesmo tempo produzem geografias de ações e derivam para os lugares comuns de 

uma ordem, não constituem somente um ―suplemento‖ aos enunciados pedestres e 

as retóricas caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e transpô-los para o 

campo da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou 

enquanto os pés a executam. (DE CERTEAU, 1998, p. 200).  

 

Nessa perspectiva, ―Os relatos efetuam, portanto, um trabalho que, incessantemente, 

transforma lugares em espaços ou espaços em lugares. [...]‖ (DE CERTREAU,1998, p. 203). 

Os relatos também organizam os jogos: ―[...] Organizam também os jogos das relações 

mutáveis que uns mantém com os outros. São inúmeros esses jogos, [...]‖
76

. Aqui ―As 

descrições orais de lugares, narrados de um apartamento, relatos de rua, representam um 

primeiro e imenso corpus. [...]‖
77

. O nosso corpus analisado vem das descrições e, das 

narrativas, construídas através de errâncias pelos caminhantes que experimentaram o espaço 

geográfico do centro da cidade de Campina Grande. Esta problematização entre o discurso do 

olhar descritivo e o olhar narrado, pode ser expressa no seguinte problema:  

 

[...] Qual é a coordenação entre um fazer e um ver, nesta linguagem ordinária onde o 

primeiro domina de maneira tão evidente? A questão toca finalmente, na base dessas 

narrações cotidianas, a relação entre o itinerário (uma série discursiva de 

operações) e o mapa (uma descrição redutora totalizante das observações), isto é, 

entre duas linguagens simbólicas e antropológicas do espaço. Dois pólos da 

experiência. Parece que, da cultura ―ordinária‖ ao discurso cientifico, se passa de um 

para o outro. (DE CERTEAU, 1998, p.204-205).  

 

A problematização epistemológica por nós suscitada entre a descrição geográfica e, a 

narrativa urbana, se expressa, como dissemos, nesses dois modos de olhar e de caminhar pela 

                                                 
76

 Id. 
77

 Id. 



140 

cidade. O primeiro, destro, o realizamos na perspectiva das excursões geográficas. O segundo, 

o errático, o realizamos através da modalidade da deriva.  Nesta perspectiva:  

 

Nessa organização, o relato tem papel decisivo. Sem dúvida, ―descreve‖. Mas ―toda 

descrição é mais que uma fixação‖, é ―um ato culturalmente criador‖. Ela tem até 

poder distributivo e força performativa (ela realiza o que diz) quando se tem um 

certo conjunto de circunstâncias. Ela é então fundadora de espaços. Reciprocamente: 

onde os relatos desaparecem (ou se degradam em objetos museográficos), existe 

perda de espaço: privado de narrações (como se constata ora na cidade, ora na região 

rural), o grupo ou o individuo regride para a experiência, inquietante, fatalista, de 

uma totalidade informe, indistinta, noturna. [...] (DE CERTEAU, 1998, p. 209).  

 

 Esta atividade ―criadora‖ de espaços expressa através dos relatos, entendemos não 

apenas possível através das descrições, mas, também, das narrativas urbanas, estas que 

articulam o discurso científico ao jogo, e, o jogo, ao discurso científico. Isto através de um 

vasto espectro colorido de discursos literários, a exemplo da crônica e, da  própria Literatura 

de Cordel. Esta interlocução entre os textos a faremos sob a ótica da Análise do Discurso. 

Nesta perspectiva ―criadora‖ o relato de espaço pode ser compreendido, a luz daquilo que a 

Profª. Drª  Suertegaray (2002) chama de Hermenêutica Instauradora – um exercício de 

compreensão, através de uma prática espacial instauradora de um novo significado para a vida 

urbana na cidade. E o Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardos (1996, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 

2002c, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2013, 2014) chama de Didática Urbana.  

Assim entendido, ―[...] O relato de espaço é em seu grau mínimo uma língua falada, 

isto é, um sistema linguístico distributivo de lugares sendo ao mesmo tempo articulado por 

uma ―focalização enunciadora‖, por um ato que o pratica. [...]‖ (DE CERTEAU, 1998, p. 

217). As caminhadas no centro da cidade de Campina Grande, nesse sentido, promovem uma 

escrita e uma leitura espacial, vão além, instauram uma ambiência geográfico-educativa na 

cidade. Produzem geografias. Em síntese, ―[...] os relatos cotidianos contam aquilo que, 

apesar de tudo, se pode aí fabricar e fazer. São feituras de espaço.‖
78

. Neste diapasão, 

voltamos os nossos esforços para a compreensão e a construção de uma educação do olhar 

geográfico na cidade, a qual se processa em caminhadas destras, excursões geográficas, e 

errâncias, quando expressa em deriva.  
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[...] A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa experiência 

social da privação de lugar - uma experiência, é verdade, esfarelada em deportações 

inumeráveis e ínfimas (deslocamentos e caminhadas), compensada pelas relações e 

os cruzamentos desses êxodos que se entrelaçam, criando um tecido urbano, e posta 

sob o signo do que deveria ser, enfim, o lugar, mas é apenas um nome, a Cidade. [...] 

(DE CERTEAU, 1998, p.183).  

 

Através das errâncias operamos uma intencional desestabilização do olhar orientado 

que a discursividade científica (pré)ditava à nossa prática de pesquisa, prática de campo, 

prática de cidade. Nessa desestabilização do olhar entendemos que, tanto o olhar docente do 

professor de Geografia, quanto o olhar discente se constroem, se educam numa articulação 

entre a ciência e o mundo da vida. Articulação que se desenvolve, cotidianamente, através de 

nossas práticas espaciais na cidade. Assim, no contexto do Estágio Docência (PPGG-UFPB-

UEPB), dentro das atividades do componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia, 

acompanhamos no turno da manhã a turma do terceiro período do Curso de Licenciatura em 

Geografia (UEPB) assim, como houve encontros pontuais com a turma da noite deste mesmo 

componente.  

Na ótica de Gil (2002) realizamos em nosso mestrado em Geografia no PPGG-UFPB 

um estudo de campo. ―[...] No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do 

trabalho pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma 

experiência direta com a situação de estudo. [...]‖ (GIL, 2002, p. 53). As caminhadas 

envolveram a nossa observação direta do espaço geográfico do centro da cidade de Campina 

Grande em diálogo com os olhares dos docentes e discentes da Licenciatura em Geografia.  

Com os professores da Licenciatura em Geografia da UEPB realizamos entrevistas 

semiestruturadas. Eles trabalharam as excursões geográficas, pelo centro de Campina Grande, 

dentro do âmbito acadêmico, como expressão da estratégia procedimental do enfoque 

temático (Alderoqui, 2006). Estes temas/enfoques gravitaram entorno da geografia urbana, 

educação geográfica e ensino de geografia. Eles contribuíram para a elaboração das excursões 

e da instrumentalização da nossa observação geográfica pelo centro da cidade de Campina 

Grande. Esta instrumentalidade da observação foi feita com base nas nossas descrições 

geográficas do/no centro da cidade e realizada através de itinerários a partir dos quais 

procuramos construir, juntos, situações (geográficas) de aprendizagem (Alderoqui, 2006, 

Perrenoud, 2000, Selbach, 2010).  
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Na perspectiva de uma escola mais eficaz para todos, organizar e dirigir situações de 

aprendizagem deixou de ser uma maneira ao mesmo tempo banal e complicada de 

designar o que fazem espontaneamente todos os professores. Essa linguagem 

acentua a vontade de conceber situações didáticas ótimas, inclusive e 

principalmente para os alunos que não aprendem ouvindo lições. As situações assim 

concebidas distanciam-se dos exercícios clássicos que apenas exigem a 

operacionalização de um procedimento conhecido. [...] (PERRENOUD, 2000, p. 

25).   

 

Portanto, passamos agora a esta análise do discurso, primeiramente, dos docentes e, 

mais à frente, na apresentação da quinta caminhada, à análise do discurso dos discentes da 

Licenciatura em Geografia da UEPB. Os seus discursos foram por nós analisados, portanto, a 

partir do contexto sócio-espacial, geográfico, que dá vida a cidade de Campina Grande. Ele 

opera-se a partir da revelação de formas de olhar, de ver, de interpretar o espaço geográfico da 

cidade. Isto através de uma prática espacial, a caminhada. Passemos, então, a esta análise dos 

discursos.  

 

4.1 Dialogando com os discursos do olhar docente    

 
Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

  [...] 

Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 

se sabe de repente. 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

- que é uma questão 

de vida ou morte - 

será arte? 

(Traduzir-se. Fagner.) 

 

 Em nossa proposta de caminhadas pela cidade, além de aprendermos a ver 

aprendemos a ouvir o outro. Nesta perspectiva, dentro do contexto do Estágio Docência do 

Mestrado em Geografia, do PPGG-UFPB, realizamos, no Curso de Licenciatura em 

Geografia, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, Campina Grande, além das 

excursões geográficas e, da deriva, três entrevistas com os docentes de Geografia.  
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Estas entrevistas foram produzidas em diálogo com o olhar docente. Nossa conversa 

esteve dirigida para um foco: para o tema da educação geográfica na cidade. Para tanto, 

dialogamos com os respectivos professores: Ma. Caline Mendes de Araújo – ministrante do 

componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia, também com o professor Me. 

Arthur Tavares Valverde – professor de Geografia Urbana, coordenador do Grupo de 

Pesquisa em Estudos Urbanos (Geurb-UEPB), e, com o professor Dr. Antonio Albuquerque 

da Costa, professor de Geografia Regional. Todos, professores do Curso de Licenciatura em 

Geografia na UEPB no Campus-I, Campina Grande.  

Com este objetivo, no dia 17 de maio de 2016, no período da tarde, foram 

entrevistados os professores Me. Arthur Tavares Valverde e, o Prof. Dr. Antonio Albuquerque 

da Costa. No dia 31 de maio de 2016, no período da manhã, foi entrevistada a professora Ma. 

Caline Mendes de Araújo. Todas as três entrevistas foram realizadas no prédio da Central de 

Aulas da UEPB, em Bodocongó. No horário da tarde, alguns dias da semana, neste local, os 

professores entrevistados realizavam atividades de planejamento de aulas, orientação de 

pesquisa e extensão. Todas as entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro de 19 pontos 

ou, perguntas
79

.  

O objetivo desses recortes era dar visibilidade às questões concernentes à cidade, ao 

olhar e ao caminhar.  Estas entrevistas foram por nós semiestruturadas, já que foram guiadas 

por um roteiro, mas, não retidas a ele. Os docentes tiveram conosco, uma conversa, porém, 

direcionada para uma direção: a construção de uma educação geográfica na cidade, fora do 

espaço da Universidade.  

Para efeito de análise dos discursos aqui produzidos, como o nosso foco foi o de 

buscarmos compreender os discursos do olhar do docente de Geografia voltado para o 

potencial geográfico-educativo do centro da cidade de Campina Grande e, portanto, não para 

a pessoalidade deste mediador da construção do conhecimento, optamos por tratar os docentes 

por: ENTREVISTA A, ENTREVISTA B, e ENTREVISTA C.  

Nesta perspectiva, os docentes do Curso de Licenciatura em Geografia (UEPB) foram 

indagamos: Você trabalha o tema “cidade” em suas aulas de Geografia na graduação? 

De que modo? Qual o enfoque metodológico? Na entrevista A o docente afirmou:  
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 Ver Apêndice – A. Neste momento final da dissertação de mestrado em Geografia fizemos alguns cortes em 

questões que nortearam o roteiro de entrevista. 
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Sim, é uma das disciplinas que eu trabalho.  

Bezerra: De quê modo? 

Bem eu inicio discutindo um pouco o que seria a cidade e o urbano. Teríamos uma 

trajetória histórica da cidade...De como a cidade foi se formando e eu gosto muito de 

trabalhar com aquelas categorias de Roberto Lobato [Corrêa]– a estrutura, a forma, a 

função e o processo, mas...Principalmente o processo e a forma, embora agente 

trabalhe a questão da estrutura e...Da função...a forma e o processo nos dá muitos 

elementos para se trabalhar a cidade.   

 

 A proposta teórico-metodológica adotada pelo docente da entrevista A claramente se 

filia a linha do materialismo histórico e dialético, defendido por Milton Santos, Ruy Moreira 

etc. Na obra: Geografia Conceitos e Temas, o autor referido pelo docente da entrevista A abre 

o livro com uma reflexão dirigida à compreensão do espaço geográfico a partir destas 

categorias-chave: da estrutura, da forma, do processo e da função, no capítulo intitulado 

Espaço: um conceito-chave da Geografia. Nesta perspectiva de análise geográfica realçada 

pelo docente da entrevista A, temos os contornos da análise da paisagem geográfica, na exata 

medida em que, a forma e, os processos delineiam os contornos da referida categoria 

geográfica. Uma geografia histórica dos elementos das paisagens da cidade, entendemos se 

descortinar desta proposta da entrevista A. Na entrevista B o docente afirmara: 

 
Trabalho porque eu ministro a disciplina de geografia urbana. Eu procuro alternar a 

disciplina. Eu tenho dividido a disciplina da seguinte forma: eu tenho uma primeira 

parte teórica, da base de conceitos, dos conceitos-chave, espaço urbano, cidade, 

campo, campo-cidade, o rural e o urbano, o espaço intra-urbano, rede e hierarquia. 

E, a outra parte ou eu dividia em apresentações de trabalhos que eu colocava pra os 

alunos ou alguma produção textual sobre a cidade baseada na base teórica que tivera 

acesso [...] Uma primeira parte uma parte teórica e a segunda parte a apresentação de 

artigos onde eles iam tentar identificar a partir de produções já consagradas na 

geografia.         

 

Quando o professor de geografia trabalha a teoria antes da atividade de campo, em que 

medida este olhar do aluno estará comprometido, porquanto vinculado àqueles arquétipos, 

construídos e, apresentados a priori, ou seja, antes da experiência do olhar? Com a deriva no 

centro da cidade de Campina Grande procuramos construir, conjuntamente, com os docentes e 

discentes da Licenciatura em Geografia (UEPB) uma proposta de ensino e aprendizagem 

geográfica que, tanto possa ser utilizada pelo professor de Geografia na Academia, quanto 

pelo professor desta ciência na educação básica. Mais ainda, o desafio nosso com esta prática 

espacial de educação do olhar geográfico é comunicar essa proposta de educação geográfica 

para àqueles que não estão, nem na escola, nem nas universidades, mas, participam de modo 

inconsciente, da construção da cidade.  

Essa é a dimensão política da proposta das caminhadas na cidade. Há um desafio posto 

ao professor neste momento: construir a teoria geográfica a partir de sua prática, compondo 
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um corpo de conhecimento pautado na relação: prática-teoria-prática. Nós professores somos, 

então desafiados a realizarmos, de modo dialético, as sínteses desta relação entre o fazer e o 

pensar, entre o pensar a partir de um fazer.  

Nesta direção, na entrevista C o docente apresenta-nos o modo como aborda o tema da 

cidade em sua prática de ensino. A estratégia adotada pelo docente da entrevista C focaliza-se 

na relação entre o espaço rural e, o urbano. Relação mediada, segundo o docente, por uma 

linguagem polissêmica, porquanto plural. Há aqui um elemento que se consorcia com as 

nossas atividades da deriva que foi a utilização da Literatura de Cordel para a apresentação da 

cidade de Campina Grande. Assim, o docente da entrevista C quando perguntado se 

trabalhava e como trabalhava o tema cidade em suas aulas de Geografia respondera:  

 
Trabalho. Agora...Assim...Eu trabalho o tema cidade, mais eu trabalho com a 

disciplina de urbana [...] vez ou outra como a gente trata de pesquisa de métodos eu 

tento relacionar com exemplos, tanto espaço urbano como o espaço rural, em urbana 

a gente lança mão de discussão, aula expositiva mesmo, de vídeo, música às vezes, 

utilizamos seminários pra os alunos trazerem outras perspectivas de 

urbana...Assim...Teve um aluno que fez um cordel sobre os agentes produtores do 

espaço da cidade...Mas nas aulas de métodos e técnicas é mais a nível de 

exemplificação mesmo. 

 

Na entrevista C a cidade é inserida como suporte imagético, exemplificativo, das 

problematizações teóricas produzidas em sala. Quando ancoramos as discussões teóricas num 

suporte da imagem da cidade, o que buscamos é a expressão sócio-espacial, geográfica, do 

fenômeno estudado. Se ele é feito apenas com base na memória do discente, num exercício de 

reminiscência, há um caminho metodológico a ser seguido. Se estas memórias são por um 

lado produtos de uma atividade orientada no campo da pesquisa geográfica, entendemos que, 

por outro turno, temos o jogo, que é a deriva, como tática de desestabilização da estratégia 

orientada de ensino de Geografia, e também de uma proposta de atualização de nossa vida 

urbana na cidade.  

Essa problematização entre o método científico e o jogo urbano foi para nós o fio 

condutor de todos os cinco semestres do mestrado em Geografia realizado no PPGG-UFPB. 

Por isto a escolha do conceito procedimental da pesquisa geográfica, pelos docentes de 

Licenciatura em Geografia nos foi tão cara para nossa pesquisa. Nesta direção eles foram 

indagamos: Como você nomeia as atividades realizadas no centro da cidade de Campina 

Grande durante este primeiro semestre de 2016 com os alunos da graduação? Na 

entrevista A o docente respondeu:  
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Como eu nomeio...É...No campo, né?! Geralmente agente convencionou chamar de 

aula de campo, e também não sei se seria o termo mais adequado a se chamar, mas 

chamamos de uma aula de campo, mas não sei se...A aula se processa na cidade, 

nesse percurso que agente faz na cidade.   

 

Por traz da escolha da nomenclatura conceitual, procedimental, da pesquisa 

geográfica, há uma justificativa, um objetivo, um método adequado ao problema em que se 

dedica a aula ou, a atividade de campo. Mas por que a aula de Geografia não se processaria na 

cidade, no percurso em que a conhecemos a pé?! Dito de outro modo: há conhecimento 

geográfico sem contato com a realidade? Sem este nosso contato com as evidências há 

substância material que dê suporte ao discurso científico-geográfico?! Entendemos que não. É 

aqui que o professor de Geografia se vê pesquisador, cientista, juntamente com seu discente, e 

juntos vivenciam, na cidade, o desafio de construírem, juntos, um conhecimento geográfico 

renovado.  

Não se trata apenas da simples escolha de um nome para a atividade de investigação e 

pesquisa geográfica. O professor de Geografia tem nas caminhadas na cidade o desafio de 

fazer desta atividade, uma experiência duplamente significativa: primeiramente, de sentido 

estético, e, por conseguinte, ele é desafiado a trabalhar a sensibilidade, em especial o olhar 

geográfico, de seus discentes, no contato com o real sem, necessariamente ―contaminá-lo‖, 

enviesá-lo, com a teoria científica. E, em segundo lugar, como crítica política a partir dessa 

dimensão estética, uma crítica de nos dê conta de enxergarmos outros modos de ser e estar 

possíveis na urbe.   

Nesse diapasão concursam à educação do olhar geográfico em caminhadas, as 

crônicas, os contos, a Literatura de Cordel. Concursaram para a construção do(s) sentidos(s) e 

significado(s) da cidade numa perspectiva dinâmica, lúdica, tal qual nos propõe Huizinga 

(2008) ao se referir ao jogo social, urbano, que transforma o espaço geográfico, em ambiência 

geográfico-educativa. Essa leitura do espaço geográfico é, no nosso entendimento, um 

processo indissociável do ensino e aprendizagem geográfica.  

Ainda com relação a esta nomenclatura conceitual, procedimental, na condução da 

pesquisa geográfica, utilizada pelos professores da Licenciatura em Geografia, na entrevista B 

o docente respondeu: ―É um trabalho de campo. Para mim é um trabalho de campo. O 

conceito-chave é esse.‖. Na entrevista C o docente respondeu: ―Eu chamo de aula de campo.‖. 

Existe uma ruptura, uma descontinuidade epistemológica entre os conceitos: ―trabalho de 

campo‖, ―aula de campo‖ ou ―pesquisa de campo‖ na Geografia?!
80

 Entendemos que não. 

                                                 
80

 Dedicamos o capítulo terceiro a esta reflexão! 
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Observamos em discussões anteriores uma intercambialidade entre eles, de modo que o que se 

tornou visível foi o aspecto de articulação e complementaridade.    

Em seguida os docentes foram indagados: O centro da cidade de Campina Grande 

possui um potencial geográfico-educativo? Na entrevista A o docente afirmou: ―Sim.‖. Na 

entrevista B o docente afirmou: ―Com toda certeza. Ele é riquíssimo o centro da cidade.‖. Na 

entrevista C o docente afirmou:  

 

Sim a partir do centro, Né?! Sim. Demais. Todos que se referem às relações de 

ensino e sociedade quanto às questões de natureza, questão de fluxo, dos tipos de 

comércios, aí a questão ambiental, a questão do lixo, das ilhas de calor, a poluição 

visual, a poluição atmosférica, enfim, eu acho que tem...Tudo isso...  

 

Todos os três professores do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB 

concordaram que, o centro da cidade de Campina Grande possui sim, um potencial 

geográfico-educativo. Na entrevista C o docente deixou em destaque a relações entre a 

sociedade e o espaço, e, entre a sociedade e a natureza – relações que podem ser estudadas 

através das caminhadas pelo centro da cidade de Campina Grande numa perspectiva 

geográfica.  

Para alcançarmos a compreensão dos discursos do olhar do docente de Geografia 

acerca da dimensão lúdica destas caminhadas, eles foram indagados: Você frequenta o 

centro da cidade de Campina Grande para passear? Com que frequência? Na entrevista 

A o docente respondeu:  

 

Quase que diariamente. Eu acho assim, que aquele centro ele me é muito inspirador. 

É...Eu gosto de ir à cidade. Como eu tinha falado antes, antes eu caminhava bem 

mais, e à noite, eu acho a noite...Era maravilhosa...Você via detalhes que de dia às 

vezes não dá pra ver. Hoje, à noite não dá mais para se caminhar na 

cidade...Mas...Eu moro próximo da cidade e vou caminhando....É....Dá minha casa 

para o centro...Dá para fazer esse percurso à pé e...Essa caminhada é uma caminhada 

que eu faço observando...Eu gosto de observar a cidade...Observar os detalhes, 

observar...É...Tanto que, muitas vezes, nas aulas de campo, tem coisas que eu 

comento que, Eu...Puxa! Eu nunca tinha percebido isso! E às vezes também coisas 

que o aluno percebe que agente não percebe...São outros olhares. É...Então, eu vou 

muito ao centro da cidade. Eu acho um espaço agradável...E...Rico.  

Bezerra: estava no roteiro do passeio? 

Sim estava no roteiro do passeio.        

Na entrevista A o docente toma o centro, parte da cidade, como sendo a própria 

cidade, o todo. O docente toma a parte pelo todo. Isto em linguística se chama metonímia. 

Que imagens, que paisagens da cidade, construímos através de nossas práticas espaciais, neste 

sentido metonímico?! A sugestão nossa aqui é a de que o professor de Geografia possa 

trabalhar com os Cartões Postais da cidade. Estes cartões podem ser uma alternativa para o 



148 

professor de Geografia explorar as funções metonímicas destas imagens-discurso, as quais 

tomam parte da cidade para expressar a identidade do todo. O próprio Açude Velho pode ser 

utilizado como proposta inicial para esta atividade.  

Para o professor da entrevista B ―ir à cidade‖ equivale a ―ir ao centro da cidade‖.  Essa 

postura metonímica de conhecer a cidade a partir de uma determinada parte, neste caso do 

Estágio Docência, o centro histórico de Campina Grande, ganha espacialidade, ganha 

visibilidade, com a articulação destas caminhadas com outras linguagens, a exemplo do 

cordel, do cinema, e da crônica – formatos em que a cidade se revela. Entendemos que os 

professores de Geografia possam articular às caminhadas pela cidade, a educação do olhar dos 

seus discentes. Isto através dessas observações do espaço geográfico do centro da cidade, suas 

paisagens, bem como seus agentes modeladores do espaço, a sociedade. As caminhadas 

podem possibilitar aos professores de Geografia aulas mais sintonizadas com a vida na 

cidade.   

Na entrevista A o docente respondeu: ―Pelo menos uma vez por semana eu vou 

passear no centro. Eu tenho o centro como área de lazer.‖. O passeio pelo centro pode reunir 

vários pontos de vista, pontos de observação, para fenômenos em que a relação sociedade e 

espaço, sociedade e natureza são basilares. Por que este passeio não pode servir para a 

formação a construção do conhecimento geográfico na Licenciatura em Geografia ou até 

mesmo na Educação Básica? Entendemos que o passeio exerce um papel nuclear quando o 

que se está em jogo é a dimensão educativa da experiência de caminhar pela cidade. O passeio 

está, nosso entendimento mais próximo do conceito de jogo social urbano proposto por 

Huizinga (2008). E, por isto se aproxima da proposta de caminhada à deriva na cidade.  

O conceito de passeio está envolto numa atmosfera de alegria, de descoberta – de 

descoberta com alegria, por que o ―trabalho de campo‖ não pode está articulado, ao menos, 

em uma de suas fases de elaboração a um passeio? Existiria mesmo uma distinção 

epistemológica entre passeio e, excursão geográfica?
81

 Qual a razão para hierarquizarmos 

estas práticas de modo que o passeio, seja apenas considerado uma etapa do modus operandi 

científico? Entendemos que a presença do elemento lúdico é o fator de mediação, de 

intercambio entre os dois conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. Na entrevista C o 

docente respondeu:  
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 Esse tema foi tratado em capítulos anteriores.   
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Frequento. Inclusive essa semana eu estava pensando...Eu vou no centro porque eu 

tô precisando desopilar, eu gosto de ir ao centro pra passear, assim...Nesse passeio a 

gente resolve uma coisa ou outra...Sim eu gosto de andar no centro...Agora 

assim...Eu gostava muito de andar à noite...Agora com esse problema da 

violência...Aí tá meio complicado.  

 

     Na entrevista C mais uma vez a condicionante da violência aparece-nos como 

obstáculo à experiência do caminhar e, do olhar, na cidade. Na entrevista C o docente afirma 

―[...] Nesse passeio agente resolve uma coisa ou outra. [...]‖. Aqui cabe uma observação. Se a 

caminhada pela cidade possui uma meta diretiva, aprioristicamente, a exemplo de uma 

caminhada para ir pagar a conta da energia elétrica, advertimos que ela não se trata de uma 

deriva. Porém, se esta resolução de problemas da vida cotidiana fizer parte do trabalho de 

campo, então, temos em andamento a oportunidade de educar o olhar geográfico. É 

exatamente aí que o mundo da vida cotidiana passa a ter sua visibilidade construída a partir da 

educação do olhar geográfico.  

Há ainda no discurso do docente C uma correlação entre a caminhada na cidade, no 

centro da cidade, uma espécie de catarse social, a partir da caminhada. Nesta perspectiva a 

caminhada se apresenta como uma ação capaz de ―arejar‖ a nossa cabeça dos problemas 

enfrentados no cotidiano.   

Assim entendida, a caminhada se apresenta para os docentes como uma atividade que 

os põe em desafio de sair da Universidade e que, para eles a violência se apresenta como 

obstáculo a esta prática. Nesta direção eles foram indagados: Qual o principal desafio ao se 

trabalhar com atividades de Geografia fora do ambiente da Universidade? Na entrevista 

A o docente afirmou:   

 

É...O primeiro seria os recursos da Universidade e é...Quando é em Campina Grande 

não...Isso pesa menos porque...Geralmente agente combina de se encontrar no 

próprio centro...Quando vai fazer essa aula no centro
82

[...] Depois vem a questão da 

segurança do grupo. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então...Não 

dispersar...Estar todo mundo junto...[...] Então isso é uma coisa que me dá prazer, 

mas também me dá preocupação.  

Bezerra: Com relação à adesão , é mais fácil vincular a um componente e 

atrelar a uma nota ou dá para se trabalhar com uma adesão voluntariada dos 

alunos mesmo procurarem? 

Não. É evidente, não é um grande grupo...Quando se trata de uma viagem para outra 

cidade, então, muita gente procura sem ser da disciplina. Em Campina Grande às 

vezes as pessoas não têm essa noção...Acham que conhecem a cidade, e não teria 

muito o que se descobrir...É...Mas tem também alunos que já fizeram aula de 

campo
83

 e, buscam refazer...Porque quando agente refaz, refaz com outros percursos 

e, há aí uma adesão de pessoas que não estão mais vinculados a essa questão da nota 

e sim, do conhecimento, que é mais gratificante.    
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 Grifo nosso.  
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 Grifo nosso. 
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 O primeiro ponto suscitado pelo docente na entrevista A diz respeito ao custo 

financeiro da atividade. Ir ao centro da cidade com uma turma pode envolver alguns desafios. 

Inicialmente, desafiam à atividade, as despesas que envolvem a locação de um transporte – no 

caso da Universidade, talvez haja um ônibus, ou recurso, para o custeio de uma locação deste. 

Já na escola, na Educação Básica, o professor de Geografia talvez encontre maiores 

dificuldades econômicas. Porém, salientamos que, a caminhada na cidade é uma atividade que 

não deve ser excluída pelo argumento financeiro, econômico. Andar na cidade é uma 

atividade gratuita. O professor de Geografia pode marcar um encontro com os seus alunos em 

espaços públicos tanto do centro da cidade quanto dos bairros em que eles discentes moram, 

ou, ainda, como fizemos nas excursões geográficas desenvolvidas no contexto do Estágio 

Docência, estas são algumas possibilidades que nos parece afastar tal argumento.  

Outro desafio às caminhadas a serem realizadas no centro da cidade, segundo o 

docente, é a segurança do grupo. O docente da entrevista A deixou claro – esta é uma 

atividade que lhe proporciona, há um só tempo, prazer e preocupação. Ainda com relação à 

entrevista A observe – o docente frisa-nos que o interesse dos discentes em conhecer outras 

cidades é maior. Contudo, observe o leitor que, para uma boa parte dos alunos que 

caminharam conosco nas excursões e, na deriva, residem em outros municípios e não em 

Campina Grande. Para estes – a cidade de Campina Grande, se apresenta, a seus olhos, como 

um universo geográfico a ser experienciado, descoberto, conhecido e, não apenas sabido pela 

leitura de livros, de artigos científicos.  

Na entrevista B o docente respondeu com relação ao desafio de se trabalhar com 

atividades de Geografia fora do ambiente da Universidade o seguinte:  

 

Talvez o deslocamento mesmo.  

Bezerra: em relação à adesão você observa que a participação dos alunos está 

mais vinculada à nota do componente ou, é algo que eles manifestem a 

necessidade?  

Os alunos gostam muito do campo. Embora muitos vinculem ainda o campo a uma 

excursão, a um passeio, [...] Ah, isso é uma coisa geral. Eu lembro uma vez que eu 

trabalhei uma disciplina não aqui na UEPB, no interior do Ceará que eu fiz um 

campo e, que os alunos tomaram como passeio, uma excursão, mas eles adoraram. 

[...] eu consegui aliar a questão do passeio que era mesmo o que eles queriam com o 

conteúdo visto. Eles ficaram encantados com isso. [...] Eles gostam, é fundamental, 

eles estão vendo, eles estão se locomovendo, eles estão saindo do cotidiano de sala 

de aula. Dá uma dinamicidade muito maior à disciplina. Eles se integram mais ao 

curso fazendo isso.        

 

 Com relação à segunda indagação dirigida ao docente da entrevista B, observemos 

que, na sua resposta, ele retoma o problema por nós suscitado acerca da justificativa e 
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fundamentação epistemológica sobre a sua distinção seletiva entre o trabalho/pesquisa/aula de 

campo em Geografia e, entre estes conceitos procedimentais e a excursão, ou, mesmo o 

passeio e a deriva. Notamos sim, nos discursos dos docentes, uma prevalência para esta tríade 

citada acima, em detrimento de práticas espaciais como o passeio e a excursão. Sobre este 

problema lança-nos algumas luzes a reflexão suscitada pelo docente na entrevista C quando 

respondera:  

 

Eu acho que têm alguns, mas...Acho que o primeiro é  ―a questão da maturidade do 

olhar do aluno‖ às vezes o aluno faz a aula de campo, passeio em fim, [...] mas 

muitas vezes ele não consegue fazer uma relação com as discussões teóricas, [...] 

Porque todo mundo tem um pouco a contribuir...Mas se o aluno tivesse essa relação 

mais ―definida‖ da questão dessas relações eu acho que seria mais bem aproveitado. 

[...] , eu acho que com a experiência do aluno com conhecimento prévio, dá demais 

essas relações...Mas com o que é visto em sala de aula eu acho que é muito
84

.  

Bezerra: É possível pensar uma saída a campo sem...A teoria?  

Sem contato com a teoria? Sim, eu acredito deve haver a relação, porque, assim, se 

não houver a gente não está tratando de ciência, de campo em função da ciência...É 

mais um campo pra amadurecer o conhecimento empírico...O senso da gente...Isso 

eu acho o diferencial da Academia. Inclusive, por exemplo, o pessoal da igreja faz 

uma quermesse, ou faz uma... Procissão, então eles fazem uma procissão, e não 

relacionam à teoria nenhuma porque é uma experiência deles. Agora se fosse pra 

Academia eu acredito que a teoria tinha que vir antes ou depois pra fazer um link 

né...?!  

Bezerra: não necessariamente antes, ela pode ser depois?! No caso dela começar 

no campo e depois casar com a teoria da sala de aula? 

Pode, pode.  

 

A primeira parte da resposta do docente na entrevista A traz consigo essa questão do 

olhar do aluno na experiência de conhecer o espaço geográfico da cidade e, em segundo lugar, 

o desafio de se articular esse conhecimento empírico, com a construção da reflexão teórica, 

esta que envolve a epistemologia e, por conseguinte, o instrumental, procedimental, da 

pesquisa geográfica. Ainda nesta primeira parte de sua resposta, outra observação importante 

é a relação de equivalência que o docente faz entre os conceitos de ―aula de campo‖ e passeio.  

Em relação à entrevista A tratar-se-ia de uma oposição de ideias. Ele enfatiza que ―[...] 

todo mundo tem um pouco a contribuir [...]‖. O debate proposto e defendido pelo docente na 

entrevista B, assim, está aberto às experiências de vida do discente, principalmente, àquelas 

em que ele desenvolve fora da Universidade. No final desta primeira parte de sua resposta, o 

docente enfatiza que, o ―aproveitamento‖ do aprendizado geográfico será melhor se, 

articularmos esta prática espacial da caminhada com aquilo que é visto em sala, pelo discente.   

Na segunda parte da resposta do docente da entrevista C, ele enfatiza que, deve haver 

uma relação da teoria com a prática espacial. Ainda nesta segunda parte da sua resposta, o 
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 Grifos nossos.  
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docente deixa-nos claro que, nem toda caminhada ou experiência no espaço da cidade será 

uma atividade vinculada à geografia como ciência. Ele expõe-nos uma relação, 

diametralmente, oposta entre esta ciência e, o conhecimento auferido numa caminhada 

religiosa – numa procissão, por exemplo. Concordamos com o ponto de vista e, 

posicionamento, do docente da entrevista C, neste aspecto. Nem toda caminhada terá um 

potencial educativo geográfico na medida em que, esta educação exige um agir intencional 

que põe o corpo, o olhar corporal em movimento de decifração, ou seja, interpretação da 

cidade.  

Quando usamos a crônica, um filme, ou um exemplar da Literatura de Cordel para 

aproximarmos o olhar do discente com a cidade, isto se tratou de uma aproximação sensível, 

estética, não necessariamente, científica, portanto, intencional. Nessa perspectiva a exemplo 

do jogo que é a deriva, a caminhada pode ser uma prática, mas salientamos, que produtora de 

múltiplos olhares. Isto porquanto se apresenta para nós como prática construtora de memórias 

corporais, através de experiências corpográficas, conforme nos propõem a professora Paola 

Berenstein (2012) e o professor Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso (1996) através do 

conceito de psicomotricidade, ambos por nós utilizado como amparo conceitual 

epistemológico para a construção de objetos/problemas de pesquisa geográfica. Nesta direção 

trabalhamos a partir daquilo que é por nós experienciado no espaço geográfico da cidade.  

Como podemos notar, vários são os conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. 

E nesta direção os docentes foram indagados: Quais dessas modalidades de procedimentos 

da pesquisa e aprendizagem geográfica, listados abaixo, você já realizou com seus alunos 

da graduação e, quais não? E tinha como opções, no roteiro de pontos orientadores da 

entrevista as seguintes opções: a) Trabalho/pesquisa/aula de campo; b) Visitas; c) 

Excursões; d) Passeios; e) Estudo do meio; f) Expedição; g) Deriva. Na entrevista A o 

docente respondeu:  
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Trabalho/pesquisa/aula de campo, sim. Visita...Inclusive à museus...Até na aula 

de campo agente aproveita e faz uma visita a um museu [...] Excursões, mais 

quando nos dirigimos para outra cidade ou outro Estado. O passeio, eu considero 

muitas vezes a aula de campo como um passeio...[...] Mas eu acho que...Eu até 

colocaria isso numa mesma categoria...Passeio e a aula de campo....É o passeio que 

você realiza um estudo. O estudo do meio eu acho que quando agente está.... 

Bezerra: A professora Pontuschka aponta o estudo do meio como um método 

estruturado...É possível vislumbrar o estudo do meio? 

Sim...Porque o meio...O próprio espaço é um meio...Eu vejo dessa forma né?! 

E...Por exemplo, quando agente tá fazendo uma aula de campo/passeio....Agente 

vê, por exemplo, não só a questão que chama atenção a cidade está sobre uma base 

geomorfológica....Quer dizer...Agente muitas vezes desconhece...Quando agente vai 

ver essa questão – pontes de alagamento, áreas de risco, é um meio no qual se 

percebe que a cidade vem se espraiando sobre esse meio...A cidade também não 

deixa de ser um meio, há também um meio físico para dar suporte dessa cidade – é o 

substrato.  

Bezerra: E esse pode ser um conceito problemático para a geografia – o meio – 

já que temos o espaço geográfico como categoria analítica? 

Eu acho o meio muito abrangente. Porque o espaço, pra mim...O espaço é um 

meio...Um meio onde se realizam essas atividades, onde os objetos estão inseridos. 

Eu não sei se o meio...Às vezes as pessoas veem essa questão do meio mais como 

essa questão mais física, mais ecológica, mas eu acho que o espaço é mais 

abrangente...Porque o espaço....Seria tudo né?! Tudo estaria no espaço...Ele é a 

totalidade. É aquela questão o meio ambiente é um meio, essa questão de meio 

ambiente eu acho até redundante. 

Bezerra: em relação à expedição e à deriva? Não.        

 

O docente na entrevista A, na primeira parte de sua resposta, afirma já ter realizado 

com seus alunos, na Licenciatura em Geografia, o trabalho/pesquisa/aula de campo. A visita 

ele afirma realizar dentro do contexto das suas ―aulas de campo‖. Já as excursões estão 

relacionadas às suas atividades realizadas fora da cidade de Campina Grande ou, até mesmo 

fora do Estado da Paraíba. O docente enfatiza, nessa primeira parte de sua resposta que, para 

ele, os conceitos de ―aula de campo‖ e, ―passeio‖, são conceitos equivalentes.  

Na segunda parte da entrevista A o docente enfatiza o conceito do estudo do meio. 

Afirma ter realizado estudo do meio com seus alunos na Licenciatura em Geografia e que, 

para ele, o conceito de ―meio‖ é intercambiável com o conceito ―espaço geográfico‖. O 

―meio‖ é interpretado por ele como sendo a própria base física, geomorfológica na qual a 

cidade está assentada. Entendemos que o conceito caro aos geógrafos é o espaço geográfico e, 

neste diapasão epistemológico, a base física, da cidade é intrínseco ao espaço geográfico, não 

sendo, portanto estranho a ele.  

O conhecimento dessa geografia da cidade pode ser, segundo o docente, um aspecto de 

descoberta para seus alunos. Ele chama essa base física de ―substrato‖ da cidade. Na 

entrevista A o docente revela-nos não ter realizado em suas aulas na Licenciatura em 

Geografia nem a expedição, nem a deriva. Na entrevista B o docente respondeu: ―Só a opção 

―A‖, trabalho/pesquisa/aula de campo. As demais não. Nunca testei as demais.‖. A escolha do 
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professor B afastara as opções da visita, da excursão, do estudo do meio, do passeio, da 

deriva e da expedição. Na entrevista C o docente respondeu:  

 

Aula de campo já fiz. 

Já fiz visitas a museus...Eu acredito que esses dois...Até porque, os outros, eu acho 

muito semelhantes. 

Bezerra: os demais não, a deriva a excursão?! 

[...] a excursão no meu entendimento [...] é como se não tivesse um ensino didático 

pedagógico...É como se fosse uma viagem...A gente pode se juntar aqui e fazer uma 

viagem...Na minha concepção num precisa tá na Universidade pra fazer uma 

excursão...Tem muita gente que faz excursão pra João Pessoa, então nunca chamei 

meus alunos pra fazer uma excursão.  

Passeio também não...A não ser que você considere um passeio na biblioteca, 

fiz...Deriva...Não...Expedição eu acho bem semelhante à excursão...Porque eu acho 

que são termos usados mais por agências de turismo – excursão, expedição, aí eu 

não sei se isso se aproxima da prática de ensino de geografia...Apesar de que quando 

você faz um trabalho de campo não deixa de ser um passeio, a gente passa o dia 

discutindo, lendo apresentado as coisas...Às vezes de noite vai passear na cidade e 

não deixa de ser uma leitura do espaço...Lembrei de uma aula que eu fui pra 

Petrolina-PE com o pessoal de Pernambuco e, a gente fez isso, a gente fez o 

campo...E, à noite saímos pra cidade pra comer pizza mas não deixamos de 

conversar de Geografia e era um passeio
85

... 

 

 Na entrevista C o docente afirma ter realizado, com seus discentes da Licenciatura em 

Geografia, apenas dois desses procedimentos da pesquisa geográfica, a saber, a aula de 

campo e a visita. Os demais não. Segundo ele, não realizara excursão por entender que este 

procedimento se aproxima muito do passeio e, neste sentido, ele não entende a necessidade de 

se vincular tal atividade a Universidade. Sobre o passeio – ele deixa uma condicionante: ―[...] 

a não ser que você considere um passeio na biblioteca, fiz [...]‖ – essa afirmação foi feita num 

tom irônico, porém, suscitou uma interessante possibilidade: o passeio ao redor da 

Universidade assim, como para o professor de Geografia na educação básica, um passeio ao 

redor da escola. Entendemos ser proficiente esta prática espacial à prática de ensino de ambos 

ambientes educativos.  

A expedição o docente da entrevista C entende ser um conceito procedimental da 

pesquisa geográfica equivalente ao conceito de excursão geográfica. Ou seja, ele não vê um 

critério epistemológico que realize uma clara distinção entre os dois conceitos. Para o 

docente, tanto a excursão, quanto a expedição, são conceitos utilizados pelas agências de 

turismos e, por isto, se afastaria da prática de ensino e aprendizagem da Geografia na 

licenciatura. Entendemos a escolha e, discordamos da justificativa: será que esta dimensão 

comercial proporcionada pelo turismo não representam a dimensão comercial com que estas 

paisagens da cidade vão sendo consumidas por caminhantes, gradativamente, mais seletos no 

olhar? Segundo, essa apropriação da nomenclatura pelas agências de turismo pode ser 
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problematizada pelo próprio professor e seu aluno da Licenciatura em Geografia no que tange 

ao modo de caminhar, consumindo, a partir do olhar, o espaço da cidade.  

Procurando compreensão acerca dos processos inerentes a esta educação geográfica na 

cidade, os docentes foram indagados: Que habilidades dos alunos podem ser trabalhadas 

em atividades fora da Universidade, num contexto de educação geográfica na cidade de 

Campina Grande? Na entrevista A o docente respondeu:  

 

Eu acho que...A...Observação. Eu acho que, essa capacidade de observar...Não é sair 

com algo decorado...Uma teoria decorada não, mas conseguir transpor essa teoria 

pra o vivido, para o espaço vivido...E isso vai da observação – essa sensibilidade de 

perceber o espaço, essas transformações que o espaço vai sofrendo.    

 

 A observação é a habilidade elencada pelo docente da entrevista A. Este docente faz 

questão de frisar que não se trata de enviesar o olhar do aluno, previamente, com uma teoria. 

A capacidade de observação, segundo o docente, advém de uma articulação daquilo que o 

olhar discente captura, com uma reflexão teórica. O docente dá ênfase à dimensão da 

afetividade, quando expõe o espaço num sentido corporificado dizendo: ―sofrendo estas 

transformações‖ – esta simbiose entre a subjetividade do sujeito e, a cidade, revela aquilo que 

buscamos com as caminhadas na cidade. Uma incorporação – a partir da construção de 

memórias afetivas – corpografias – como nos propõe Jacques (2012) e Cardoso (2011) a partir 

da dimensão da afetividade proposta em sua Didática Urbana. Nesta direção, na entrevista B 

o docente respondeu:  

 

A percepção. A percepção e a compreensão do espaço, dos agentes, dos atores que 

constituem essa cidade. A sensibilidade que ele tem para perceber essas relações. De 

perceber essa dinâmica. O sentir o espaço. Muitas vezes, agente caminhando, 

fazendo um trabalho com Antonio agente entrou numa área periférica de Campina e 

ele disse ―Você está sentindo...Aqui embora seja uma área que se encontre dentro da 

cidade agente tem uma percepção mais rural?! As pessoas se comportam de uma 

forma mais rural?!‖ quer dizer, é essa sensibilidade de ver
86

, a paisagem, entender a 

paisagem, o que está por traz dela, o quê que desencadeia  essa paisagem. Perceber 

isso eu acho que é o grande desafio pro geógrafo: perceber, sentir o espaço, do 

sentimento, da emoção que vai além do que você está vendo
87

.     

 

 Na entrevista C o docente respondeu: ―A habilidade da observação, a habilidade da 

crítica, das comparações...Observar, comparar e criticar.‖. Numa perspectiva da caminhada 

destra, guiada pelos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica e, não pelo jogo da 

deriva, essa habilidade da observação, se dá através da passagem de um estágio estético – do 

olhar, e passa, através de campos de visibilidade, tal qual nos propõem Gomes (2013), a uma 
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dimensão política, porquanto crítica do espaço geográfico que se expressa no centro da 

cidade. Aqui cabe uma observação. Esta dimensão crítica do olhar, a encontraremos, tanto na 

nas excursões, quanto na deriva e, talvez por conta deste desaguar comum da educação do 

olhar, em ambos os modos de caminhar, dificulte a distinção de ambos os conceitos. Esta 

síntese colocada pelo professor da entrevista C foi por nós perseguida na deriva realizada com 

os discentes do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. É em razão da conjugação 

destes elementos, desafios, que indagamos os docentes: no seu entendimento, a cidade 

educa? Por quê? Na entrevista A o docente respondeu:  

 

Com certeza! Agora é o seguinte: o seu olhar
88

 tem que está educado para se educar 

a partir da cidade. Porque se você não estiver com um olhar... [...] Se você não tiver 

essa percepção você passa e não percebe os espaços. Quando você passa...A educar 

esse seu olhar a ver...A aguçar essa percepção.... Então, você passa pela cidade e vai 

analisando isso...E esse meio é laboratório né?! Não só das formas, mas, por 

exemplo, no dia-a-dia da população que vive e faz essa cidade. Então, as 

manifestações que estão na cidade, os lugares onde determinados grupos se 

encontram, como territorializam essa cidade, com os conflitos. Então eu acho que 

não tem um laboratório para a geografia tão rico quanto à cidade nessas relações 

sociais, nessas formas também né?! [...] As ações moldam os espaços, por exemplo: 

há algum tempo atrás você não tinha a cidade com grades. Estas ações, a cidade 

começa...O espaço começa a mostrar isso. Quer dizer: por que as grades?! Por que 

os condomínios fechados?! Por que há a exclusão?! Porque há o medo de sair na 

cidade?! Por que não caminhar mais pela cidade?! Então, tudo isso...essa forma de 

agir sobre a cidade que vai produzindo formas. Aí eu gosto muito disso: onde é que 

a história é concreta?! A partir do espaço! Sem o espaço a história é abstração. A 

história vai se concretizando nas formas, nas paisagens, e vão se sobrepondo....Quer 

dizer...A paisagem ela diz muito, mas você tem que ter esse olhar aguçado...Por que 

essas formas mostram isso?!
89

 Então você tem aí a história e isso foi se processando 

e isso foi ocorrendo e isso tá no espaço.       

 

 Segundo o docente da entrevista A, a cidade sim, educa – porém, ele enfatiza: ―o olhar 

tem que está educado para se educar a partir da cidade‖ – nossa hipótese de trabalho também 

se consorcia com esta tese. É exatamente no espaço geográfico da cidade que entendemos 

realizar-se a educação do olhar geográfico. A educação do olhar, seja nas caminhadas destras, 

em excursões geográficas, seja nas errâncias, em deriva, ela está direcionada por 

desdobramentos corporais, corpografias, produzidas seja pelos procedimentos da pesquisa, 

seja pelo elementos do jogo urbano, para a reunião de evidências empíricas e memórias da 

cidade. Esta educação do olhar se volta, ora para descrições geográficas, quando desenvolvida 

a luz da teoria geográfica, ora em narrativas urbanas, quando erráticas.  

Nesta educação do olhar geográfico na cidade, o desafio inicial é superarmos o 

cientificismo apriorístico que, enviese o olhar do aluno previamente com o contato com a 
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teoria. Neste sentido propomos a construção da ponte entre o jogo e o método (conjunto de 

conceitos procedimentos) da pesquisa geográfica, numa determinada direção – do jogo para 

os conceitos procedimentais. Entendemos que, na via inversa – assim superaremos a 

demasiada orientação, utilizada na primeira parte da pesquisa. Esta postura nossa se 

apresentou como um obstáculo à espontaneidade dos discentes cara ao que se propõe o jogo 

urbano da caminhada à deriva pelo centro da cidade de Campina Grande.  

Era nesse sentido que, dizíamos, concordamos com o docente, pois, sem este olhar 

educado do discente, ele passa pelos espaços, ambientes, e não vê. É preciso salientar ainda, a 

postura indagadora, a qual precisa ser provocada na caminhada. Desde Sócrates o diálogo 

voltado para a construção de problemas (problematização) fundamenta um modo de 

construção do próprio conhecimento. Nesta diapasão, entendemos que, as caminhadas na 

cidade possuem um potencial heurístico quando relacionada à atividade de pesquisa 

geográfica na cidade. Estas indagações o docente da entrevista A sugere-nos que sejam 

dirigidas ao rico potencial educativo da paisagem geográfica da cidade.  

Outra questão suscitada pelo docente da entrevista A é a questão da violência na 

cidade. No seu entendimento o espaço geográfico da cidade é compreendido como um 

―laboratório‖. Essa analogia traz consigo o aval de que o espaço da cidade possui sim uma 

dimensão educativa a qual, nesta condição, pode ser explorada pelo professor de Geografia 

seja na Universidade, seja na Educação Básica. Na entrevista B o docente respondeu:  

 
Com certeza. Educa e deseduca. Depende do que você está considerando como 

educação. Mas, assim, na cidade, nós vivemos as relações. As cidades elas são 

relações sociais. Então você acaba reproduzindo aquelas relações que a cidade 

mantém. Você vai ter a forma de viver daquelas pessoas ela tende a se refletir sobre 

o seu comportamento. Se você está numa metrópole, se você está numa cidade 

menor, aquilo tende a refletir no seu comportamento, você tende a aprender com 

aquilo, tanto coisas boas como coisas ruins. [...] Você pode ver
90

 uma cidade onde 

as pessoas tenham, uma urbanidade, uma civilidade em que se pare na faixa pro 

pedestre passar e, tem aquelas que não dão espaço para o pedestre né?! A 

cidade...São as pessoas que fazem a cidade. [...] Agente tende a se adaptar a isso...Os 

seus ritmos. Na perspectiva da educação geográfica, do conhecimento geográfico, a 

cidade é um elemento riquíssimo nela vão estar presentes todas as relações sociais, 

elas estão ali.
91

 [...]  

  

 Segundo o docente da entrevista B a cidade não só educa como, também, pode 

deseducar os membros da sociedade que a habitam. Para o docente, a cidade é feita para e, 

pelas pessoas. Porém, adverte-nos, ela, a cidade, também condiciona a vida das pessoas em 

seu espaço. O elemento-chave para a compreensão da cidade, sugerida no discurso da 
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entrevista B, são as relações sociais. Vários são os espaços do centro da cidade de Campina 

Grande com este potencial – a Rodoviária Velha, centro comerciais como as Arcas e a Feira 

Central, e, também, espaços de convivência como as praças públicas e o Calçadão da Cardoso 

Vieira. Na entrevista C o docente respondeu: ―Sim. Sim...Até porque é um espaço 

extremamente social né?! As pessoas se educam na cidade, assim como diriam os teóricos....‖. 

Todos os três docentes responderam que sim, a cidade, educa!  

Por fim os docentes solicitados que apontassem sugestões de percursos geográfico 

educativos na cidade. Nessa direção foram indagados: Considerando os procedimentos da 

pesquisa e, da aprendizagem geográfica, aqui discutidas, no seu entendimento, quais 

itinerários ou percursos urbanos podem contribuir à construção de uma ambiência 

educativa na, e, para a compreensão da cidade de Campina Grande-PB, pelos seus 

alunos da graduação? Na entrevista A o docente respondeu:  

 

(i) Na verdade eu diria que o itinerário depende muito daquilo que você quer 

ver. Porque, assim, é como eu falei, na verdade é um grande laboratório. É 

interessante que tem um percurso que eu quero fazer e não fiz...Que ela mostra...É 

uma rugosidade espacial...Que é o antigo caminho do gado...Que hoje quer 

dizer...São várias ruas que...Formam ele...Esse percurso, mas se você for fazer o 

traçado lá na entrada de Campina Grande na [estrada] Sul do Oeste – Almirante 

Barroso, que ela vai ter [a] Lino Gomes  tal, tal...Ali era um grande caminho da 

passagem do gado que ele se manteve de ruas que hoje...[...] Então, quer dizer, a 

história não estaria só no centro. A própria cidade traça isso.  

(ii) Você vê aqui [em] Bodocongó, o traçado da BR que passava aqui, as 

fábricas que ocorriam aqui no Açude, a ferrovia, que até a década de 1950 estava ali 

na Estação Velha, depois ela vem e...Posteriormente, tem a Estação Nova que 

quase ninguém conhece e é um prédio em Art Déco fabuloso. Engraçado que o que 

me despertou pra minha tese foi aquele prédio, porque eu comecei a ver como nós 

fomos perdendo na medida em que a cidade cresce, e você começa a usar o 

automóvel, você vai perdendo a espacialidade da cidade. Você tem mais percursos e 

percursos rápidos. Você se desloca da sua casa para o shopping, para a escola, e não 

percebe a cidade. E eu falando numa aula citei [...] a Estação Nova e todos 

pensaram que era a Estação Velha – aí eu digo não, não é essa, e eles assim: 

―professor e tem uma Estação Nova?!‖ e eu respondi – se tem a velha, é porque tem 

a nova. Passou a ser velha depois da nova. E é um prédio muito interessante que está 

praticamente abandonado e toda aquela preocupação histórica com a Estação Velha 

que eu acho louvável, mas a Estação Nova é um prédio já histórico, é um 

patrimônio que está abandonado e, um prédio muito interessante...Porque agente já 

vai ter uma nova arquitetura...Já estamos na década de 1950 e as pessoas não 

conheciam, porque ficou um espaço marginalizado, as pessoas não passavam – hoje 

abriu-se a avenida [Almeida Barreto] mas muitos alunos não conheciam aquele 

espaço...A feira...Muitos alunos não conhecem, por quê? Porque não vai à feira – 

vai mais ao shopping ou, ao supermercado, e, não vai à feira [Feira Central]. E é 

um espaço...Rico né?! Rico de cultura desse patrimônio imaterial, então eu acho, 

assim, que seria um grande laboratório...Agora depende de...Agente não pode ver 

tudo ao mesmo tempo...então temos que selecionar: queremos ver o quê? A questão 

do apogeu do algodão?! Então você vai ali na Estação Velha e vê os prédios eu 

diria que é uma coisa interessante de Campina Grande. Porque essas áreas...Elas não 

foram abandonadas, elas adquiriram nova função, então, todos aqueles armazéns, 

que eu não sei se ali está tombado, porque era pra ser tombado, já no entorno da 

Estação Velha é o fruto daquela riqueza do algodão.  
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(iii) Então aqui perto da Feira da Prata
92

 tinha todo um conjunto que foi 

formado pelo algodão. Aqui vindo em direção a [Avenida] Getúlio Vargas – aquele 

conjunto é lindíssimo – eu passo ali e admiro – pronto esse é um dos percursos que 

ainda não fiz com os alunos – me admiro como isso aqui é bonito! Como está a 

Rodagem – Volta de Zé Leal tem todo um conjunto ali que está ligado ao algodão. 

Então tem coisas, muitas coisas a serem exploradas, que não foram, então, a cada dia 

quando saímos a campo, por exemplo na Otacílio de Albuquerque quando nós 

fomos juntos...Aquela rua é fantástica, que dizer ela preservou todo um conjunto de 

casas da década de 1940 ou um pouco antes que se preservou. Aí vai depender muito 

disso: eu quero ver a questão da industrialização e Campina Grande? Açude Velho, 

Açude de Bodocongó.  

(iv) E o Distrito [dos mecânicos]
93

 que é uma coisa nova, numa outra 

abordagem. A questão da cidade hi-tech é o Parque Tecnológico que choca, 

porque assim, é a cidade hi-tech e você entra no Parque Tecnológico ele não vai ter a 

pujança espacial, ele está separado, isolado e, você não vê pessoas. É um prédio com 

todas as suas salas fechadas, com suas pessoas que estão ali dentro, ele não vai ser o 

que foi a indústria fordista – ali tem um pequeno número de pessoas que estão 

trabalhando, mas você não vê, é uma outra forma de ver a cidade. A questão do 

Bodocongó é importante, não apenas essa questão da indústria, mas essa questão da 

cidade como centro de formação, as Universidades. Inclusive a Universidade 

Federal [de Campina Grande], espaço pelo qual é possível ver a cidade como 

centro de tecnologia, era na verdade no passado uma escola técnica
94

 e na verdade 

são poucas as cidades médias com esse aparato. Isso faz a diferença.  

(v) A segregação espacial, então, vamos para o [bairro do] Mutirão que é 

uma segregação não só social, mas também visível espacialmente – um espaço 

segregado da própria cidade – você passa e não vê.  

(vi) Aí eu não teria, assim, o percurso, acho que teria percursos dependendo 

daquilo que agente quer estudar naquele momento.  

Bezerra: esse prédio da Central de Aulas da UEPB  ele tem uma posição 

privilegiada para a observação da cidade?  

(vii) Era algo pra fazer quanto viemos pra cá e eu não fiz que seria o registro 

dessa paisagem aqui da Central de Aulas [Central Integrada de Aulas CIA]]. Por 

exemplo você imagina o impacto do CEDUC aqui em Bodocongó e de repente o 

entorno começa a se modificar – conjuntos inteiros estão surgindo aqui no entorno – 

eu diria que estes conjuntos representam uma espécie de antecipação espacial.  

(viii) Aí é isso, eu acho que é um grande laboratório
95

.  

 

 Na entrevista A observamos se revelar todo um novo conjunto de itinerários 

geográfico-educativos pela cidade de Campina Grande. Nele é-nos revelada a cidade, 

articulando o centro, com a sua periferia e bairros. Na primeira parte da resposta do docente 

da entrevista A, ele deixa claro o quanto à questão da visibilidade se relaciona com uma 

dimensão subjetiva, do ―querer ver‖. Esse télos enquanto impulso ou desejo, vai sendo 

abstraído, esvaziado, através da instituição de um discurso científico, racionalizado, no 

mesmo sentido em que Morin (2003) define na obra Os sete saberes necessários para a 

educação no novo milênio o sentido da racionalização em oposição ao conceito de 

racionalidade. O primeiro, constituindo um circuito fechado da comunicação e, o segundo, um 
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circuito aberto de discussão e diálogo. As caminhadas na cidade se apresentam como forma 

de racionalidade proposta por Morin (2003) de um discurso produzido em diálogo 

prospectivo, extraído num exercício prático de construção de problemas geográficos, sócio-

espaciais a partir de nossas experiências da e na cidade. Nelas ocorrem a construção de uma 

educação geográfica na cidade. Ainda nesta primeira parte o docente propõe o trabalho com o 

conceito miltoniano de rugosidades espaciais.  

 Na entrevista A, durante toda a sua fala, por duas vezes, no início e, no fim, do seu 

discurso, o docente define de ―laboratório‖ esse espaço geográfico do centro da cidade. O que 

nos revela uma perspectiva científica para olhar a cidade. Nessa direção ele sugere-nos um 

antigo ―caminho do gado‖ que atualmente se localiza a partir da Avenida Almirante 

Barroso
96

.   

O discurso do docente na entrevista A é o do sustentar a tese de que a história e, a 

geografia da cidade, não podem ser compreendidas apenas através das caminhadas no centro, 

mas também, é necessário, segundo o docente, articular esse potencial geográfico-educativo 

do centro às áreas periféricas da cidade. O ―antigo caminho do gado‖ é a sua proposta de 

articulação do centro-periferia importante à educação geográfica que procuramos construir 

através das caminhadas na cidade de Campina Grande.  

 Dentre os bairros periféricos, o docente, na entrevista A, destaca o de Bodocongó. 

Nele há, em especial, as Universidades (UEPB e UFCG) e o Parque Tecnológico. Mas há 

ainda na sua sugestão: a Estação Velha, a Rodagem (Volta de Zé Leal), o bairro da Prata com 

a sua feira do dia de Domingo
97

, o bairro do Mutirão. Aqui o docente propõe trabalharmos 

com a hipossuficiência econômica da sociedade e, a questão da falta da visibilidade desses 

espaços estigmatizados como subnormais.  

Um exemplo desse jogo de invisibilidade social-econômica encontra-se no bairro do 

Catolé. Este bairro da Zona Sul de Campina Grande possui muitas vielas, travessas, becos, 

não visíveis para muitos dos moradores do bairro que o percorrem o de ônibus, carro ou moto, 

ou seja, em velocidade. Talvez para àqueles que caminham seja mais visível esta imagem do 

bairro, que não participa desse imaginário social de hipossuficiência econômica. Isto porque a 

imagem do bairro do Catolé, para muitos, seja, a de um bairro de classe econômica média 

alta. Essa seria uma provocação que, a pesquisa geográfica a partir da cidade pode se 

desenvolver em Campina Grande.   
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A cidade de Campina Grande é definida na entrevista A como uma cidade média. Essa 

definição da cidade pode ser ponto de partida para uma aproximação do olhar do discente para 

o tema. E, nesta direção, o professor de Geografia pode lançar a indagação: quais os 

elementos espaciais da cidade sustentam visível e, materialmente, essa identidade da cidade? 

As caminhadas devem ser formuladas para dar visibilidade a estes elementos materiais do 

espaço da cidade.  

Além de cidade média, Campina Grande é reconhecida como a cidade hi-tech. Aqui o 

elemento materialmente visível no espaço geográfico da cidade é o complexo educacional de 

Ensino Superior formado pela Universidade Federal de Campina Grande, e a Universidade 

Estadual da Paraíba através da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PacTcPB) criada 

em 1984 para o avanço científico e tecnológico do Estado da Paraíba. Uma das instituições 

pioneiras em Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Nesta perspectiva, destacamos a 

Escola Técnica Redentorista
98

 (ETER) criada em 1975 que se avizinha, geograficamente, 

tanto da UEPB, quanto da UFCG. Esse conjunto forma a ―cidade universitária‖ campinense. 

Ressaltamos a inclinação pela produção tecnológica na cidade. Na cidade essa identidade é 

expressa através do prédio do Antigo Museu Vivo da Ciência, no Largo do Açude Novo, um 

exemplo desse passado do espaço da cidade, dedicado à ciência e a tecnologia.   

Dentre as propostas dos itinerários educativos expressos na entrevista A destaca-se a 

Feira Central. Neste espaço geográfico da cidade o professor de geografia poderá trabalhar 

com seus alunos a relação campo-cidade. A partir da feira ele pode trabalhar também a 

regionalidade da cidade de Campina Grande que possui íntima relação com este espaço. Nesta 

perspectiva o professor de Geografia pode propor uma articulação de itinerários, de 

caminhadas e de observação aproximando o olhar geográfico para a Feira Central e o 

aproximando da Feira da Prata. Ambas as feiras poderiam ser olhadas, observadas e 

intermediadas pela visita aos espaços do centro da cidade, identificados como Arcas – espaços 

que têm nos produtos agrícolas da feira sua expressão, mas, que porém apresentam uma 

diversidade de serviços ofertados que seria interessante ser evidenciado em pesquisas 

geográficas tomando-se como referência a caminhada e o olhar geográfico.  

Outro traço importante a respeito do espaço da Feira Central de Campina Grande diz 

respeito ao tema da visibilidade e do olhar. Mais especificamente uma questão de 

invisibilidade. É que, quem chega à cidade de Campina Grande pela BR-230, sentido 

Campina Grande-João Pessoa e, avança na cidade pela Avenida Brasília, segue um trajeto de 
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acesso ao centro da cidade, acessado pelo Viaduto da Avenida Canal, iniciando-se uma subida 

pela Av. Floriano Peixoto – num percurso de sete entradas para a Feira Central que, quem o 

faz de veículo, não vê a feira. Esse mesmo fenômeno de invisibilidade ocorrera quando da 

primeira caminhada com os professores da Licenciatura em Geografia, no âmbito do Estágio 

Docência quando caminhamos pela Av. Getúlio Vargas e, contornamos alguns quarteirões 

pela Rua João Pessoa e, neste percurso circulamos o espaço das Boninas – conjunto 

arquitetônico também invisível, entre duas grandes artérias de tráfego da cidade.  

A feira de Campina Grande é um tema para o professor de Geografia explorar o tema 

da regionalidade na cidade. A tese que afirma a cidade de Campina Grande como Capital 

Regional já era defendida em 1963 por Maria Francisca Thereza C. Cardoso no artigo 

intitulado Campina Grande e sua função como capital regional. Nesta direção, a entrevista A 

é finalizada com o docente sugerindo o prédio da Central Integrada de Aulas CIA – da UEPB 

como observatório do desenvolvimento urbano da cidade de Campina Grande. Na entrevista 

B o docente respondeu: 

Um itinerário interessantíssimo seria a Floriano Peixoto do início ao fim. A 

Floriano Peixoto ela corta a cidade como um todo. Então você sai desde o Alto 

Branco até as Malvinas – dá pra se observar muita coisa ali seguindo a Floriano 

Peixoto. Você vai pegando essas vias principais que vão cortando [...] muita coisa da 

cidade [...] Agora é um itinerário que teria de ser feito com transporte.  

Agora, à pé, você tem como fazer pegando boa parte da área central, ela é 

muito grande, não dá pra andar todo, poderia, então, pegar a feira [Feira Central], 

poderia pegar a área do centro comercial, poderia pegar a área de expansão, essa 

área entorno do Açude Velho dá origem a cidade...Aquele trecho ali partindo do 

Parque da Criança até o Monte Santo, eu já fiz esse percurso, ele é cansativo, mas 

é muito interessante dá pra observar muita coisa...O próprio Açude 

Velho...Contornar o Açude Velho dá pra identificar muita coisa ali.  

E as áreas periféricas da cidade. Agente não faz muito trabalho em área 

periférica, elas também são muito interessantes. Agora tem que haver um 

planejamento, como toda aula de campo
99

 tem de ter um planejamento
100

.  

 

 Na entrevista A o docente sugerira percorremos a Av. Almirante Barroso, antigo 

―caminho do gado‖. Essa Avenida, juntamente com a Avenida Floriano Peixoto, formam as 

duas mais extensas artérias de tráfego de veículos da cidade de Campina Grande. O início 

dessa caminhada seria o trecho da Avenida Marechal Floriano Peixoto que toca o Bairro do 

Alto Branco – está implícito aqui neste percurso o Viaduto da cidade – uma obra que dividiu a 

cidade entre aqueles que o interpretaram como mais um símbolo de modernidade e, outros por 

um desperdício do dinheiro público com a falta de planejamento para a sua construção. A 

falta de veículos na sua malha e, os constantes congestionamentos na Avenida Canal, 

justificam os argumentos dos descontentes com a obra estrutural na cidade. Além de beleza, 
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um investimento desse porte deve possuir funcionalidade, eficácia, amenizar os gargalos do 

trânsito da cidade moderna que desafiam a locomoção pela cidade, em alguns momentos do 

dia.  

Para aprofundamento sobre esta questão do trânsito em Campina Grande como 

símbolo da modernidade e da sua urbanidade há o trabalho de Dissertação de Mestrado de 

Costa Júnior (2013) intitulada: Para onde (não) vamos? Análise dos impactos da frota de 

automóveis na área central de Campina Grande – defendida no PPGG da UFPB com 

orientação do Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso. Na entrevista C o docente 

respondeu:  

 

Eu acho que aquele percurso que eu discuti contigo um dia desses...Que é o percurso 

bairro-centro: saindo do bairro do Louzeiro/Palmeira
101

. E ali você poderia discutir 

um pouco da história da cidade, porque ali tem o Riacho das Piabas, que inicia 

ali...O alto curso...E médio curso é por ali...Então, assim, você poderia mostrar para 

o aluno como a cidade cresce a partir daquele riacho, daquele corpo hídrico e aí já 

traria outra discussão de como isso muda, de como se polui...Aí tem a questão do 

bairro, dos níveis de pobreza que existem...E aí vai do bairro pro centro analisando 

essas gradações...Mostrando como muda na transição do bairro-centro.  

Bezerra: Chegando no centro esse riacho se canaliza não é isso? 

Sim, já no bairro se canaliza. Lá no bairro esse projeto de canalização do riacho data 

de 1980. Fiz esse trabalho já atuando como [docente] na UFCG. E aí agente estava 

analisando essa questão socioambiental. Então agente levantou problemas para essa 

questão do lixo, saneamento, de doença, de lençol freático, poluição. Aí depois de lá 

nos dirigimos ao centro, fizemos uma discussão sobre a poluição no centro, como se 

dá?! A questão da poluição visual. E, por fim agente foi até o Parque da Criança e 

do Açude Velho pra ver essa questão das amenidades que o bairro do Catolé tem. 

E aí aproveitamos e comparamos como o bairro do Catolé é e realização uma 

comparação com o bairro da saída [Louzeiro]. Aí foi, bairro-centro, depois bairro, 

primeiro um bairro mais pobre, centro e depois um bairro mais nobre...O percurso 

foi determinado pelo riacho...Depois paramos no Açude Velho e discutimos que é 

outra época. O Açude Velho já abasteceu a cidade de Campina Grande. E hoje ele 

está poluído, mas, ainda assim, ele tem a questão da valorização imobiliária do 

entorno. Aí foi discutido até quando o Parque da Criança resiste a esse 

avanço...Talvez até resista porque essa amenidade é o que essa população que tem 

dinheiro procura.        

 

 Na entrevista C o docente sugere-nos, como proposta de itinerários geográfico-

educativos, uma relação bairro-centro. Sua sugestão de itinerário geográfico-educativo liga o 

Bairro da Palmeira, ao centro da cidade de Campina Grande. No bairro da Palmeira há o 

Louzeiro – uma grande área verde, periurbana da cidade. Segundo a fala do docente, a 

nascente do Riacho das Piabas se encontra ali no Louzeiro. Esse riacho deságua num 

―entroncamento‖ com o Açude Velho. Ao lado do Açude Velho, fica segunda sugestão do 

docente, que é o Parque da Criança – interpretado pelo docente como ―amenidade‖ do bairro 

do Catolé, Zona Sul da cidade.  
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Esse espaço do Parque da Criança faz parte de um complexo de espaços públicos 

voltados para a sociabilidade campinense – o qual, no nosso entendimento geográfico, inicia 

com as praças do centro da cidade: a Clementino Procópio e a Praça da Bandeira, seguindo 

pela Avenida Getúlio Vargas e direcionando-se, na altura do Bar do Ferro de Engomar, pela 

Floriano Peixoto até o Teatro Municipal Severino Cabral, em seguida Largo do Açude Novo, 

Parque do Povo, Açude Velho, Museus do Algodão, na Estação Velha, e, do Parque da 

Criança. Esse conjunto representa parte do percurso da primeira excursão geográfica realizada 

com o Grupo de Estudos Escolarcidade do PPGG-UFPB.   

 Na entrevista C a relação entre a sociedade e natureza, através da questão da água, em 

especial, é-nos apresenta, como sendo de suma importância, para o território de uma cidade 

que se encontra numa zona climatiza semiárida. Campina Grande, segundo Classificação de 

Köppen-Geiger tem o tipo de clima Bs‘h. O espaço da cidade apresenta, por conseguinte, uma 

biogeografia distinta de outras localidades. No bairro do Catolé, por exemplo, encontramos 

uma vegetação característica de encontro com chuvas orográficas que ali são frequentes 

durante o todo o ano e, não o são na Zona Oeste da cidade. Este pode ser ponto de vista para o 

professor de geografia trabalhar com seus alunos: a dinâmica natural, não por si mesma, mas, 

inter-relacionada com os interesses e as demandas sociais envolvidas nos processos 

geográficos de constituição da própria natureza em natureza transformada, geografizada.     

 Estes foram alguns horizontes que se abriram para nós e para a educação geográfica na 

cidade de Campina Grande. Com estes elementos geográficos apresentados a partir de nossa 

conversa com os docentes da Licenciatura em Geografia passamos a apresentar as cinco 

caminhadas por nós realizadas juntamente com estes docentes e seus respectivos discentes 

pelo centro histórico da cidade de Campina Grande.     
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5 ANDANÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 

 

 [...] 

Vagando em verso eu vim 

Vestido de cetim 

Na mão direita, rosas 

Vou levar... 

Olha a lua mansa...(me leva amor) 

Se derramar 

Ao luar descansa 

Meu caminhar..(amor) 

Meu olhar em festa...(me leva amor) 

Se fez feliz 

Lembrando a seresta 

Que um dia eu fiz 

(por onde for quero ser seu par) 

[...] 

No passo da estrada...(me leva amor) 

Só faço andar 

[...] 

Já me fiz a guerra...(me leva amor) 

Por não saber 

Que esta terra encerra...(amor) 

Meu bem-querer 

E jamais termina 

Meu caminhar...(me leva amor) 

Só o amor me ensina 

Onde vou chegar 

(por onde for quero ser seu par) 

[...] 

(Andança. Milton Nascimento.).  

  

Em 2015, logo após o Seminário de Dissertação, no Mestrado em Geografia do 

PPGG-UFPB, iniciamos nossa pesquisa geográfica de cidade, através de caminhadas pelo 

centro da cidade de Campina Grande-PB. Salientamos que a denominação dessas caminhadas 

em excursões foi feita por nós apenas posteriormente. Inicialmente, denominávamos, 

reconhecemos, aprioristicamente, a primeira caminhada pelo centro da cidade de Campina 

Grande de caminhada à deriva, quando, em verdade, realizamos uma excursão, com roteiro 

bem definido e, cronograma apertado – aproximadamente uma légua (6 km e 172m), em uma 

jornada – uma manhã. Essa excursão foi realizada com o Grupo de Estudos Escolarcidade do 

PPGG-UFPB coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso.  

Em seguida, não apenas esta primeira excursão, mas, também as caminhadas 

posteriores as denominamos de excursões geográficas, à exceção da última, realizada através 

de uma caminhada à deriva. Mas isto não sem antes oscilarmos, duvidarmos, 

reinterpretarmos, muitas vezes, cada um destes modos de caminhar e, de olhar a cidade. Nesta 

nossa indecisão epistemológica, as caminhadas na cidade foram por nós denominadas de: 

expedições geográficas e trilhas educativas. Estas foram algumas denominações por nós 
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utilizadas antes da apresentação do Seminário de Dissertação – um semestre antes da 

Qualificação da dissertação de mestrado (PPGG-UFPB) – quando simplesmente as 

denominamos de andanças.  

Apenas no final do mestrado em Geografia do PPGG-UFPB é que alcançamos esta 

denominação das caminhadas como excursões geográficas. Essa compreensão foi por nós 

amadurecida, durante todo o Mestrado em Geografia no PPGG-UFPB. Ela teve como ponto 

definidor a conjugação dos múltiplos olhares, de discentes e, dos docentes, da Licenciatura 

em Geografia, dos docentes do PPGG-UFPB e, em especial pelos encontros com o Grupo de 

Estudos Escolarcidade coordenado pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso. 

 Com estas premissas passamos a presentar as quatro excursões geográficas e uma 

caminhada à deriva realizadas por nós pelo centro da cidade de Campina Grande-PB.  

 

5.1     Praças, parques, ruas e avenidas 

 

Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei 

[...] 

A vida ensina e o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 

Com a fé do dia a dia encontro a solução 

Encontro a solução 

[...] 

(A estrada. Cidade Negra.)  

 

No dia 02 de Dezembro de 2015, uma quarta-feira, uma semana após a apresentação 

do Seminário de Dissertação, convidamos os membros do Grupo de Estudos Escolarcidade, 

da Universidade Federal da Paraíba, a participarem de uma caminhada pelo centro da cidade 

de Campina. Nosso ponto de encontro foi a Praça da Bandeira localizada no centro da cidade 

de Campina Grande, às 07h00min da manhã. Aqui é necessária uma observação. O lugar de 

encontro da primeira caminhada foi a Praça da Bandeira, mas o primeiro ponto de observação 

considerado no roteiro entregue aos caminhantes tinha como ponto de início da caminhada o 

Obelisco do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). Denominamos este trecho da excursão de 

pré-caminhada. O Grupo de Estudos Escolarcidade caminhou por toda manhã do dia 13 de 

dezembro de 2015.  

Caminhamos e conversarmos sobre o potencial geográfico-educativo do centro da 

cidade. Discutimos a possibilidade de construção de ambientes educativos na cidade, a partir 

da prática da caminhada e, do olhar geográfico, ambos construídos na vivência da cidade. A 
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ideia era alcançarmos a construção de uma compreensão da cidade a partir de uma prática 

investigativa.  

A caminhada, nesta oportunidade, estava atrelada à observação e, ao registro, nos 

cadernos de campo. Nesta prática, entendemos haver um modo de percorrer o espaço urbano 

do centro da cidade investigando, descrevendo-o, geograficamente. Para tanto, foi importante 

as anotações de perguntas e, sugestões, acerca do potencial geográfico-educativo de cada 

lugar observado nos chamados ―pontos de observação‖. Neles, realizamos a construção de 

indagações, voltadas para uma direção: a construção de uma ambiência geográfico-educativa 

das excursões e, da caminhada à deriva, nos processos da educação do olhar geográfico, a 

partir dessas andanças pelo centro histórico da cidade de Campina Grande.  

Como a caminhada ocorreria pela manhã, sugerimos, no convite que eles usassem 

roupas confortáveis, de tecido claro e leve, assim como o uso chapéu, protetor solar e, a 

levarem consigo água, cadernetas e, canetas, para suas anotações, registro de observações, 

foram entregues no local de nosso encontro. Também foi sugerido o uso de celulares para os 

registros fotográficos. No convite foi entregue aos caminhantes um roteiro com os pontos de 

observação: nele, havia visita a museus, observação de monumentos em praças públicas, 

dentre outros potenciais ambientes geográfico-educativos no centro da cidade de Campina 

Grande.  

 A previsão era a de almoçarmos ao meio dia, no centro da cidade de Campina Grande. 

Até aquele momento entendíamos a deriva como uma atividade que proporcionaria ao grupo 

de caminhantes a compreensão da história da cidade a partir de sua geografia, ou seja, de sua 

arquitetura, de espaços públicos de convivência. Porém o encadeamento prévio dos pontos de 

observação, num roteiro sequenciado, negara a natureza lúdica do jogo da deriva. Esta 

compreensão só a alçamos, agora, nesse quinto semestre do mestrado em Geografia no 

PPGG-UFPB.  

As excursões geográficas em paralelo a dimensão geográfico-educativa na cidade 

foram para nós um conjunto de ―caminhadas prospectiva das práticas de pesquisa geográfica‖. 

Ou seja, consideramo-las como parte da pesquisa de campo, pesquisa de cidade, empírica, de 

observação direta, porém mediada pela construção de um olhar, ou seja, de uma educação do 

olhar através do movimento corporal que é colocado no ato de caminhar.  

Nessa primeira caminhada o primeiro ambiente em potencial para a educação do olhar 

geográfico na cidade foi a Praça da Bandeira. Este espaço mais recentemente passou por uma 

reforma realizada no governo do Prefeito Romero Rodrigues, ocorrida no meio do ano de 

2016. Símbolo dessa mudança no espaço geográfico foi o encerramento da convivência com 
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os pombos da praça, desde então, a ―casinha dos pombos‖ encontra-se fechada. O monumento 

a Juscelino Kubitschek, desde então, se apresenta mais limpo e ganhara companhia de um 

conjunto de duas mesas de granito, nas quais o público da praça pratica a arte do Jogo de 

Xadrez. A expressão ―Praça dos Pombos‖ também é bastante usual no cotidiano das pessoas 

que vivem na cidade. Talvez essa toponímia faça parte, cada vez menos, daqui por diante e, 

seja cada vez mais restrita de entendimento pelas pessoas que vivem a cidade de Campina 

Grande.  

Com a reforma, a Praça da Bandeira ganhara além de um revestimento de azulejos 

amarelos claros, um código de referência em seu piso para a melhor locomoção das pessoas 

com deficiência visual. Foi reconstruído o Parlatório, maior e, mais distante das bordas da 

praça, como o anterior – este monumento simboliza e, expressa, a Praça da Bandeira como 

palco de discursos, públicos, políticos. O Parlatório na reforma do primeiro semestre de 2016 

recebeu um revestimento de azulejos amarelo-claro. Abaixo temos um mapa do percurso 

dessa primeira excursão geográfica, com a referida distinção denominada de pré-caminhada 

em verde:  
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Fig. 15. Mapa da primeira excursão geográfica. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 

 

    Ainda na a Praça da Bandeira, uma das colegas do Grupo de Estudos Escolarcidade 

observara uma característica peculiar naquele ambiente: a presença quase que absoluta de 

homens, especialmente no entorno do Café Aurora. Para quem mora na cidade, talvez, essa 

imagem, por mais evidente e banal que seja, revela-nos uma síntese daquela territorialidade 
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masculina incrustada no centro da cidade. A Praça como um todo talvez harmonize essa 

divisão por gênero, mas, durante todo o dia, ali no entorno do Café Aurora, o público 

predominante, permanece sendo o masculino.  Explicávamos ao grupo que chegara de 

João Pessoa, naquela manhã de dezembro que, ali se encontrava um banheiro público – 

espaço que, ao lado da porta, é utilizado por um vendedor ambulante para vender livros e 

revistas usados.  

No entorno da Praça da Bandeira, ao lado, na Praça Clementino Procópio, fica uma 

Sebo, talvez um dos mais antigos da cidade, sua arquitetura composta não por paredes, mas, 

por janelas de vidro – permite que, durante todo o dia, quem passe de ônibus ou a pé, pelo 

centro, veja quem usa aquele espaço e, ao mesmo tempo, quem usa possui um ponto de vista 

privilegiado do centro da cidade – em especial para avistar o relógio da Agência Central dos 

Correios. Este Sebo fica no primeiro andar de uma galeria que, por sua vez, fica abaixo dele – 

ambos seguindo, harmonicamente o desenho oval do prédio do Sebo. Outra marca 

característica aqui são as duas entradas da galeria, ambas com a disposição de cadeiras 

adequadas ao ofício de engraxates.  

Na reforma da Praça da Bandeira também foi feita a manutenção desse mesmo 

equipamento. Trata-se, portanto, de um espaço dedicado à conversa, mas também ao trabalho, 

ao comércio, um espaço, sobretudo, voltado ao prazer da leitura. Há sombra perene em ambas 

as praças, as quais parecem se comunicar, exatamente através do fluxo contínuo de pedestre 

que atravessa a Avenida Floriano Peixoto.  

 Na Praça da Bandeira há três bancas de revista. Dentre elas a Banca do Orlando, 

defronte a Av. Getúlio Vargas, trata-se de um ponto de referência muito conhecido e, 

particularizado, no contexto geográfico, da Praça da Bandeira no centro da cidade. Em frente 

a Banca do Orlando fica o prédio da Agência Central dos Correios e o prédio do Colégio 

Imaculada Conceição – CIC-DAMAS.  

Nessa pré-caminhada, saímos da Praça da Bandeira e nos dirigimos, juntamente com 

Grupo de Estudos Escolarcidade, pela Av. Presidente Getúlio Vargas até o fim da primeira 

quadra, defronte ao Bar Ferro de Engomar. De lá, nos dirigimos ao Teatro Severino Cabral, 

não pela rua por traz da Escola CIC-DAMAS, mas na rua da antiga fábrica que tem um 

casarão defronte a ele. Esse casarão fica defronte a fachada do prédio do qual faz parte o Bar 

Ferro de Engomar. Esse prédio liga duas grandes avenidas da cidade de Campina Grande: a 

Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Floriano Peixoto.  

Saindo da primeira e, caminhando em direção à segunda, caminhamos na direção do 

Teatro Severino Cabral. A inspiração do arquiteto campinense Geraldino Pereira Duda para a 
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forma arquitetônica do Teatro Municipal de Campina Grande vem do design de um apito: um 

brinquedo que funciona como linguagem na cidade, pois, algumas vezes os guardas de 

trânsito usam do ―apito‖ para organizar o trânsito. O Teatro Municipal Severino Cabral foi 

inaugurado em 30 de novembro de 1963. Para maiores aprofundamentos sobre a biografia do 

arquiteto do Teatro Municipal há a livreto publicado pela Prefeitura de Campina Grande 

(2003) intitulado: O homem que projetou o Teatro Municipal: Geraldino Pereira Duda.  

O prédio do Teatro Municipal, espacialmente, expressa uma bifurcação em Y, no 

sentido Centro-Prata – na Av. Mal. Floriano Peixoto. No encontro com o teatro, esta que é a 

principal artéria do tráfego de veículos da cidade de Campina Grande, se bifurca. Há um 

calçadão lateral do prédio que abriga um estacionamento privativo no entorno do teatro. Esse 

calçadão liga o prédio do Teatro Municipal ao Parque Evaldo Cruz – Açude Novo. À tarde 

esse calçadão do lado esquerdo do teatro faz uma sombra que torna o lugar uma amenidade, 

que pode ser utilizada pelo professor de Geografia com seus alunos para um círculo de 

debates e para a exposição dos relatos da própria deriva.  

Destaca-se, a partir da análise do seu traçado espacial a sinuosidade da Av. Floriano 

Peixoto, na altura do busto que homenageia o prefeito da cidade Severino Cabral. Quem se 

utiliza de um ônibus, ou passa por este trecho de carro, sente um deslocamento do corpo no 

carro que – talvez, mesmo com uma venda nos olhos – poderiam eles desconfiar onde estão 

passando, naquele momento. Esse raciocínio encontraria como obstáculo as rotatórias 

distribuídas pela cidade, como o Viaduto, por exemplo, mas algumas estratégias poderiam 

suprir a dificuldade – o som do ambiente que vem da rua poderia ajudar a estabelecer um 

diferencial.  

No Teatro Municipal Severino Cabral temos ainda o Painel de Francisco Brennand – 

talvez um dos seus maiores painéis seja este. A construção de uma galeria comercial na 

década de 1990 projetou uma ―cicatriz de concreto‖ em uma das mais belas vistas a serem 

contempladas a partir de uma determinada posição: o Açude Novo. Na década de 1980 as 

crianças brincavam, tinham acesso aos brinquedos de parque: escorregos, gangorra, havia o 

museu integrado, lanchonetes, a própria Fonte Luminosa que recebia espetáculos musicais, 

artísticos, no final da tarde, os namorados e, as famílias campinenses construíam uma forma 

de sociabilidade. Hoje, é possível uma experiência do olhar para esta expressão artística 

importante na cidade de Campina Grande como uma experiência fragmentada.  

Do calçadão do Largo do Açude Novo, temos uma primeira visão privilegiada, porém, 

fragmentada, do Mural de Francisco Brennand, na qual enxergamos a tartaruga com cabeça de 

cachorro e rabo do peixe – já a libélula e, a cabeça do peixe só são visíveis, hoje, da 
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Integração de Ônibus. A melhor posição para olhar fica no meio das duas vias do prédio da 

Integração de ônibus, que fica ―integrada‖ ao espaço do parque, mas, dele não guarda nenhum 

diálogo – os dois espaços parecem não se comunicarem ao que concerne à função de 

sociabilidade na cidade. Essa seria a segunda cicatriz geográfico-espacial deste equipamento 

urbano. Esse processo de ―involução‖ sócio-espacial, geográfica, do Parque Evaldo Cruz é-

nos apresentada de forma ilustrativa por Albino (s.d.):  
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1830: - Criação do Açude Novo como via de abastecimento de água na cidade de 

Campina Grande. 

 

Década de 1950 – identificada prática de remo e construção do Convento das 

Clarissas e seu grande muro. 
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1972 – Elefantes visitam o Açude Novo. Já existe a presença do teatro Severino 

Cabral inaugurado em 1963. 

 

1975 - É inaugurado o Parque Evaldo Cruz. Presença da Estrutura do Museu de 

Artes Assis Chateaubriand e boa frequência do uso por parte da população. 
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2014 – O Parque Evaldo Cruz e seu entorno de construções diversas. A 

frequência do uso pela população foi bastante reduzida e a adição do Terminal 

de Integração de Ônibus – em 2008 – dispersou ainda mais os fluxos de 

pedestres, além de ser um obstáculo à entrada do (Antigo) Museu de Artes Assis 

Chateaubriand 

 
Fig. 16.  Processo histórico-geográfico de involução do Açude Novo. Extraído de Albino (s.d., 17-19).  

 

 Avistado do Parque Evaldo Cruz o Convento das Clarissas é um espaço que fica sob 

certa invisibilidade para quem se se encontra neste ponto de vista. Da porta do Teatro 

Severino Cabral temos a visão da continuidade da rua pela qual acessamos o Teatro Severino 

Cabral, desde o Bar Ferro de Engomar. Ainda nesta posição, defronte ao teatro, temos a 

silhueta de um marco referencial na cidade – o ―cone‖ da capela da Igreja Congregacional 

Central. Essa igreja possui algo interessante – na proposta dos prédios travessias, galerias, 

este poderia ser incluído já que está localizado tanto na Rua Treze de Maio, onde fica seu 

frontispício, quanto na Av. Floriano Peixoto onde funciona o Seminário da igreja.  

Neste lado da Av. Floriano Peixoto, interessante também é o grau de invisibilidade 

que possui uma escada com vista panorâmica – perceptível quando se observa a cobertura de 

Brasilit – observamos que, dois andares formam uma marquise na qual, acima, temos dois 
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andares com ―janelões‖ de vidros. Esta marquise fica escondida entre o verde da copa de uma 

árvore – essa composição de ferro e vidro na arquitetura encontramos no elevador panorâmico 

disposto no prédio da Agência Central dos Correios da Praça da Bandeira.          

Iniciamos a nossa primeira excursão geográfica, com base no roteiro entregue aos 

caminhantes, a partir do Obelisco do Açude Novo. Não porque esse seja o marco zero 

geográfico da cidade – hipótese que se apresenta como sugestão de trabalho com os alunos de 

geografia – trabalhar o marco central da cidade e não, necessariamente, o centro histórico. 

Nesta pesquisa, o segundo ângulo foi o adotado. Mas, essa escolha assentava-se, 

sobremaneira, na seguinte pergunta: quem habitava, originariamente, esse território, que 

denominamos hoje de Campina Grande, antes mesmo da ocupação dos portugueses? A 

resposta a esta questão nos remete ao Obelisco – uma homenagem aos índios Cariris e, Ariús, 

mortos pelos sertanistas de contrato portugueses, dentre os quais, destacou-se Teodósio de 

Oliveira Lêdo. Este sertanista ganhou um monumento localizado na Praça Clementino 

Procópio. Do lado deste monumento há outro monumento que traz consigo um poema 

explicitando que ―Esta terra de bravos, não será terra de escravos, nem reinado de opressão.‖ 

(Felix Araújo.).  

Discutíamos na Praça Clementino Procópio se ainda se justificaria a presença desse 

símbolo da opressão do povo indígena em nosso espaço público, já que naquela época, a 

opressão já era combatida com a força da palavra impressa através da pena de nossos poetas. 

Para compreendermos a importância histórica de Teodósio de Oliveira Lêdo para a fundação 

da Vila Nova da Rainha o professor de geografia pode buscar pistas para o olhar a partir de 

Almeida (1989), na obra intitulada: Os Oliveira Lêdo …De Teodósio de Oliveira Lêdo – 

fundador de Campina Grande – a Agassiz Almeida – Constituinte de 1988. E, também em 

Câmara 1998 na obra intitulada: Datas campinenses, e em, Câmara (1999), na obra intitulada: 

Os alicerces de Campina Grande.  

Esse monumento dedicado ao sertanista, dialoga com o Obelisco do Parque Evaldo 

Cruz. Ali onde se situa o Obelisco, ficava um reservatório de água, importante, para o 

abastecimento da população indígena que, originariamente, ocupava estas terras que, em seu 

conjunto, chamavam de Campina, uma campina, grande.  

 Ao redor do Obelisco do Açude Novo, sentamos, conversamos. Entregamos os 

cadernos de campo aos membros do Grupo de Estudos Escolarcidade e, discutimos o percurso 

com a ajuda de um mapa da cidade, adquirido na Praça da Bandeira, na Banca do Orlando. 

Neste momento discutíamos a possibilidade de construção de uma rosa-dos-ventos a partir do 

Obelisco como proposta da educação do olhar geográfico, a partir da nossa apropriação da 
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monumentalidade da cidade. Do Obelisco, ainda no Parque Evaldo Cruz, Açude Novo, nos 

dirigimos para o prédio do antigo Museu Assis Chateaubriand.  

Neste ponto de observação discutimos a relação entre o Parque Evaldo Cruz, Açude 

Novo, e, o Açude Velho, discutimos a importância do prédio do Antigo Museu de Artes Assis 

Chateaubriand (MAAC)
102

. Assis Chateaubriand é natural do município de Umbuzeiro, na 

Paraíba. O MAAC surgiu através da Campanha Nacional dos Museus Regionais idealizada 

pelo próprio Assis Chateaubriand. O MAAC foi inaugurado em 20 de outubro de 1967, com o 

nome de Museu Regional do Nordeste. Neste espaço, também conversamos sobre a relação do 

prédio do museu com o Obelisco. Destaque para o jardim interno do MAAC com o teto 

central aberto.  O formato do museu – em circulo, trata-se de uma singularidade na paisagem 

– talvez apenas com a chegada do Museu de Arte Popular (MAPP), também Chamado de Os 

Três Pandeiros, é que tenhamos uma arquitetura em 360º - com uma vista que respeite essa 

angulação do olhar, em relação à paisagem. Atualmente o MAAC fica localizado no bairro do 

Catolé, próximo a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Aplicação.  

No Parque Evaldo Cruz, o busto em homenagem a Assis Chateaubriand fica na 

entrada do antigo prédio do MAAC. O contraste aqui é o muro do atual prédio de Integração 

que separa a concentração populacional do equipamento urbano-cultural. A árvore central que 

orna o jardim interno do museu pode ser visualizada quando se está numa visão obliqua 

conseguida a partir dos prédios do em torno do Parque Evaldo Cruz, a exemplo do prédio do 

Hospital da CLIPSI, ao lado do Parque do Povo.  

Uma excelente forma de pesquisa aqui seria levantar os dados sobre o Parque Evaldo 

Cruz a partir do estudo das placas que se encontram no rol de entrada no Antigo Museu Assis 

Chateaubriand. Muitas foram as reformas naquele prédio – o que nos leva a creditar que, em 

outras épocas, muitos foram os esforços em tornar melhor aquele espaço para a sociedade 

campinense. Saindo do museu nos dirigimos ao prédio da Integração de Ônibus, no Largo do 

Açude Novo. Naquele ambiente encontramos posição privilegiada para o olhar e observação 

dos elementos do mosaico construído por Francisco Brennand no Teatro Severino Cabral.  

 Contornamos o Parque Evaldo Cruz passando pelo prédio do Antigo Big Mix, 

passando pelo atual prédio da Câmara dos Vereadores de Campina Grande. Atravessamos Av. 

Almirante Barroso na faixa que dá acesso ao Parque do Povo justamente no acesso ao prédio 

do Teatro Lourdes Ramalho. Conversamos sobre a importância desse centro produtor de 
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cultura – não nos dirigimos a ele, contornamos a calçada do Parque do Povo, no sentido da 

Rua Treze de Maio.  

Porém, na altura do semáforo, descemos a ladeira em direção a Pirâmide – 

contornando o Parque do Povo. Neste ponto conversamos sobre o grau de invisibilidade que a 

casa de esquina possui. Esta casa faz parte de um conjunto de arquitetura moderna de 

Campina Grande expressa na monografia de Freire (2007) intitulada: Arquitetura moderna 

residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960-1969). Em sua monografia 

Freire (2007) apresenta-nos uma rica reflexão histórica acerca da cidade a partir do prisma 

arquitetônico. Aqui fica um dos principais semáforos da cidade, mas como as pessoas ali 

fixam os olhos no fluxo das informações e atenção que o trânsito exige, muitos não veem esse 

potencial geográfico-educativo que o centro da cidade de Campina Grande oferece enquanto 

experiência do olhar e da observação geográfica no contexto da pesquisa geográfica.  

A pirâmide do Parque do Povo representa um símbolo da cidade-festa. Nesta direção 

Cardoso (2000) publica sua tese intitulada: A cidade e a festa. Cultura e identidade na festa 

da Micarande na cidade de Campina Grande-PB. E complementa esta contribuição com o 

artigo exposto em Cardos (2002b) intitulado: A cidade cogumelo: Campina Grande das feiras 

às festas.  

Este discurso de Freire (2007) dialoga com os discursos organizados por Scocuglia 

(2012) na obra intitulada: Cidade, cultura e urbanidade publicado pela editora da UFPB. 

Nesta obra a cidade de Campina Grande é pensada em alguns artigos/ capítulos do livro. 

Destacamos o último intitulado: Da cidade do trabalho à cidade do espetáculo: discursos e 

imagens sobre Campina escrito pela organizadora do livro em parceria com Jackeline Feitosa 

Carvalho. O professor Dr. Antonio Albuquerque da Costa em nossas caminhadas falava-nos 

sobre a arquitetura dessa casa que tem seu frontispício voltado para a Rua Treze de Maio – 

nela há alguma semelhança em sua arquitetura e, a arquitetura do Teatro Municipal Severino 

Cabral, ou seja, assemelha-se muito à imagem de um apito. Enquanto caminhávamos, 

conversávamos sobre a ausência de ―diálogo‖ entre aqueles espaços. Observávamos que, em 

período de chuva, aquele trecho que vai até o Açude Velho funcionava como funil recebendo 

água de três aclives: o da Rua Treze de Maio, o da Rua índios Cariris, na altura da Integração 

de ônibus e, do trecho da Av. Almirante Barroso que leva à Praça do Trabalho no sentido 

Centro-São José.  

Enquanto caminhávamos por esta ladeira passamos em frente a mais um Centro 

Cultural da cidade, localizado no entorno do Parque do Povo – trata-se do Centro da Jovem – 

o qual em frente à Pirâmide.  Ao final dessa rua, nesta posição do olhar, encontramos uma 
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oficina, a qual funciona num prédio, que fora utilizada na época áurea do algodão. Dessa 

oficina avistamos o Monumento ao Sesquicentenário da emancipação política de Campina 

Grande – atualmente, também denominado de Museu Digital. A cidade tem sua vocação 

tecnológica desenvolvida desde a época do algodão. No ano de 1967 Campina Grande 

recebera o primeiro computador entre as Regiões Norte-Nordeste do Brasil. Esse computador 

foi instalado num pavimento do prédio do Núcleo de Processamento de Dados da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB-Campus-II), atualmente, Universidade Federal de 

Campina Grande. Essa identidade da cidade com o conhecimento dirigido à informática hoje 

é reconhecido globalmente. Expressa essa identidade o conceito: Tech City. Esse prédio do 

Museu Digital, Monumento do Sesquicentenário, está sob a tutela administrativa do Sesc, mas 

ainda, encontra-se sem funcionamento.  

Caminhamos em direção ao Museu do Algodão na Estação Velha. Observamos que, 

do Açude Velho, no sentido do Batalhão de Polícia, na Av. Almeida Barreto – nela há vários 

galpões da época área do algodão. Aquela oficina que avistamos ao final da ladeira lateral do 

Parque do Povo, é muito semelhante a estes prédios dessa Avenida. E esta Avenida, Almeida 

Barreto, trata-se de um dos percursos citados por dois professores entrevistados, como 

propostas de educação geográfica na cidade, a partir de percurso urbanos.  

 Do Monumento ao Sesquicentenário da cidade de Campina Grande caminhamos em 

direção ao Museu do Algodão, passando pela Estação Velha. Antes de se chegarmos ao 

museu – logo após o prédio do Hiperbompreço, encontramos a Antiga Estação de Trem 

(Estação Velha). Entre este prédio e, o museu, fica exposta aos olhos dos caminhantes, da 

calçada do prédio, a réplica da locomotiva que fez a primeira viagem a Campina Grande, em 

1907. O original dessa locomotiva se encontra no Recife-PE.  

Entramos no Museu do Algodão. Lá, dentre as várias peças interessantes para a 

compressão da história e, da geografia da cidade de Campina Grande, destacamos a máquina 

utilizada para se descaroçar o algodão. Ela impulsionou a economia da cidade numa 

competição global com Liverpool, na Inglaterra, pelo mercado industrial têxtil. Passamos em 

média 20 minutos neste rico ambiente de aprendizagem não apenas histórica, mas 

sobremaneira, geográfica.  

Estas descrições geográficas foram organizadas, através da proposta da conjugação 

dos fatores do olhar geográfico proposto por Gomes (2013), a saber, o ponto de vista, a 

composição e a exposição, numa síntese concebida, por nós, não para estratificar a discussão, 

mas para trabalhar a visibilidade dos fenômenos geográficos, perscrutados em observações e, 
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descrições geográficas. Nesta direção, com base no que acima se descrevemos, temos o 

seguinte movimento do olhar geográfico expresso em mosaicos:   
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Fig. 17. Mosaico I – Geografias do centro de Campina Grande. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra. 

 

 Saímos do Museu do Algodão e acessamos o Açude Velho, pela rua de antigos 

galpões, através dos quais nos levaram ao prédio da Gráfica Municipal. Interessante a 

semelhança desses galpões com aqueles da Avenida Almeida Barreto e, em especial, com um 

trecho das Boninas no Centro Histórico. Observamos nesta transição a presença de um prédio 
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no formato de ―Ferro de Passar‖. Já no Açude Velho caminhamos, passando pelo prédio do 

Sesc-Açude Velho, em direção ao Monumento a Bíblia. Interessante que este monumento é o 

único que encontramos em toda a caminhada rodeado por cercas – qual o sentido da cerca em 

um espaço público?!  

Outro elemento intrigante na paisagem do largo do Açude Velho é a presença do 

prédio do Conselho de Radialista de Campina Grande funcionar neste espaço público – um 

órgão representativo de uma classe suscitou de nós a seguintes perguntas: se representa uma, 

por que não todas?! Qual o critério para esta seleção? Este é, no nosso entendimento a 

expressão do litígio entre as forças públicas e privadas que a cidade comporta.  

No Largo do Açude Velho, há um espaço sim voltado para a cultura do povo 

campinense que é o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA). Este prédio é 

administrado pela UFCG, mas que se trata de um prédio que se encontra, atualmente, 

sucateado, interditado, com ameaça de ter seu teto derrubado pelas deteriorações do próprio 

tempo. Salientamos que, não pela falta de seu uso, que em muitos momentos resistiu como 

espaço social e, socializador da cultura, como projetos de oficinas de grafite, skateboard, 

música, dentre outras modalidades de expressão cultural e artística.  

Na atualidade, algumas famílias ocupam, eventualmente, o lugar e fazem de abrigo, 

lar. Quanta ciência e arte há nesta invenção dos espaço públicos transformados em lares 

privados?! Entendemos que, nessa direção, abre-se um leque de possibilidades para 

trabalharmos a noção de ambiência, ocupação, sensibilidade e política.  

Ao lado do CUCA temos um espaço dedicado a uma Academia de Educação Física – 

e um espaço no qual os jovens brincam de skate. Na frente desse espaço fica a estátua de 

corpo inteiro de Vergniaud Wanderley – a estátua fica defronte a Capela do Instituto São 

Vicente de Paulo. Neste prédio funciona uma escola infantil. O prédio do Instituto fica 

vizinho ao prédio do Sesc-Açude Velho.  

 Parte dessa excursão geográfica realizada no Largo do Açude Velho foi feita 

observando-se a lateral do Parque da Criança. A colega do Grupo Escolarcidade Ana Cristina 

levantou-nos, como sugestão a possibilidade da realização de jogos voltados para a 

alfabetização cartográfica utilizando o espaço do Parque da Criança. Talvez aqui as primeiras 

pistas e aproximações com a deriva – através do tema jogo, do lúdico nos processos de 

construção da educação geográfica na cidade. A noção de jogo urbano, como atualização da 

nossa arquitetura na cidade, através da prática espacial das caminhadas, é-nos apresentada por 

Dessa (2012), em sua dissertação intitulada: A função e o jogo no ambiente urbano: cidade 

latino-americana: Corporação Amereída, Valparaíso.  Cardoso (2007b) nessa direção nos 



183 

propõem o artigo: O lugar da escola na cidade – dessa relação nos propõe a escolarcidade 

como prática de cidade.  

Observamos a presença de vários arcos no entorno do Parque da Criança, 

característica do portal que funciona como sua entrada. Não entramos no parque da Criança. 

Da sua entrada seguimos circundando o Açude Velho. Passamos pelo monumento aos 

Tropeiros da Borborema (F-2). Esse talvez seja o monumento mais representativo da cidade – 

quem chaga a Campina Grande pela BR-230 entra na cidade pela Av. Brasília, organizada em 

forma de boulevard com Palmeiras Imperiais em todo o percurso e encontra ao seu término 

uma rotatória que, em meia volta nos conduz ao Açude Velho exatamente no trecho do 

monumento dos Tropeiros da Borborema.  

Paramos no extremo leste do Açude Velho, defronte a Igreja do Calvário e tomamos 

uma água de côco. Por um momento, saímos do passeio do Largo do Açude Velho e 

atravessamos Rua Vila Nova da Rainha em direção à mais nova praça de Campina Grande, a 

qual homenageia João Carga D‘Água (G-1) – líder da Revolta de Quebra-Quilos. Há uma 

contribuição de Secreto (2011) no livro intitulado: (Des)medidos – a revolta dos quebra-

quilos (1874-1876). A história da cidade está contada em suas praças. Nesta direção, 

destacamos o papel da sociabilidade que as Praças da Bandeira e Clementino possuem, até 

esta Praça-passando pelo Teatro Severino Cabral, Açude Novo, Parque do Povo, Açude 

Velho, Parque da Criança e, agora, esta nova praça que traz como expressão espacial um 

marco de sua história dedicada a contar-nos a Revolta de Quebra-Quilos. Outra contribuição é 

de Maior (1978) na obra intitulada: Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do império.   

Essa praça homenageia a insurgência do povo campinense contra uma determinada 

forma de controle do Estado que passaria a adotar o sistema métrico francês. Nela vê-se que 

há um equipamento de ginástica, que se distribui no espaço da praça. Neste ambiente as copas 

das árvores contribuem para a construção de uma amenidade, que se expressa como convite a 

convivência social. Essa convivência é necessária a construção/passagem do espaço, do 

espaço geográfico em lugar, em ambiente educativo para o olhar, uma ambiência diferenciada 

em relação ao entorno do Açude Velho – a maior parte dele sem sombra.  

No Largo do Açude Velho as Palmeiras Imperiais revelam uma paisagem arbórea  que 

se estende desde a BR-230, e se distribui pela Av. Brasília, acessando o centro pela Av. Mal. 

Floriano Peixoto, desde o viaduto. Todo esse percurso é feito com a presença de Palmeiras 

Imperiais. Belas, porém como dizia, não produzem sombra – não são para o caminhante um 

convite ao repouso no lugar, mas em muitos momento do dia, aceleram o passo da caminhada. 

Se todo o largo do Açude Velho fosse coberto por copas de árvores este seria um lugar de 
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permanências na cidade, na ausência de sombra, o percurso insurge sua vontade sobre a 

vontade do caminhante o põe em movimento.  

Nesse extremo Leste do Largo do Açude Velho há a desembocadura do Riacho das 

Piabas – curiosamente uma família estava neste dia fazendo uma pescaria, exatamente, nesta 

tubulação. Curioso, pois, num primeiro olhar, indagamos: havia toda aquela extensão do 

Açude Velho à disposição, por que pescar ali? Isso nos levou a pensar, agora analisando a 

imagem, na aplicação de alguma tática urbana como punha Michel De Certeau (1998) – 

pescar na desembocadura do rio e não no espelho d‘água do açude. Voltamos após uma 

caminhada a esta praça. Contornamos o Açude Velho e, caminhamos em direção ao Museu de 

Arte Popular da Paraíba (MAPP) também chamado de Os três pandeiros (G-3). Este espaço 

pode ser pensado como a expressão material deste diálogo que tentamos construir entre a 

geografia produzida na Universidade e as geografias da cidade. Posto que ele é gerido pela 

própria UEPB e, visa dialogar com elementos populares, variadas formas de expressão, dentre 

elas o Cordel, o artesanato e a música, constituindo um discurso plural acerca da cultura da 

cultura paraibana.  

 

 

Fig. 18. Contracapa de Cordel: Croqui do MAAP. In: Mourão (2014).  

 

A caminhada em direção ao Museu dos Três Pandeiros é feita através do Largo do 

Açude Velho, num piso que faz uma marcação funcional do espaço da pista (G-2): a parte 
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vermelha é dedicada ao uso das bicicletas, a área restante, para os caminhantes. Os dois 

primeiros pandeiros ficam suspensos sobre o térreo – já o terceiro pandeiro fica flutuando 

sobre o espelho d‘água do Açude Velho. Próximo dali há um quarto pandeiro – configurado a 

partir da disposição dos elementos do piso do Monumento Farra de Bodega, composto pelas 

estátuas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro – compõem a cena do monumento um 

banquinho para que o turista complete a cena.  

No MAPP (G-3), cada espaço, é ambientado, e neste sentido, cada pandeiro é 

organização a partir de uma temática. Há uma pilastra central neste museu que traz uma 

espécie de apresentação destes temas. O texto expresso nesta pilastra é o seguinte: Exposições 

em Cartaz: Sala 1 (Artesanato), logo abaixo, Sala 2 (Música) e abaixo desse, Sala 3 (Cordel). 

O pandeiro I é dedicado ao artesanato, à esquerda de quem chega na sua entrada, e, o pandeiro 

II dedicado à música, o terceiro, o que flutua no espelho d‘água do Açude Velho dedicado ao 

Cordel. A arquitetura dessa obra foi projetada por Oscar Niemeyer e considerada a sua última 

obra construída e, inaugurada, com ele ainda em vida. Curiosa é a relação entre a o nome da 

Avenida da entrada da cidade se chamar Av. Brasília, e que há um monumento dedicado ao 

Presidente Juscelino Kubitschek na Praça da Bandeira, e há ainda a obra de Niemeyer, no 

Açude Velho. Seria um traço do discurso da modernidade impressa na distribuição espacial da 

monumentalidade da cidade?! Essa seria, no nosso entendimento, uma provocação à 

desestabilização do olhar, no sentido de se desenvolver a educação geográfica na cidade.            

  O Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP) foi construído com recursos próprios 

pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A esta instituição cabe à gerência desse 

espaço. Cabe também a UEPB a gestão do atual espaço do Museu Assis Chateaubriand o 

qual, hoje, fica no bairro do Catolé, porém, encontra-se fechado em razão de cortes nas 

despesas da instituição. Recentemente houve uma discussão das consequências, ao que 

concerne a algumas obras de Portinari, que se encontram sob a guarda compartilhada pela 

FURNE e pela UEPB.  

 Antes de sairmos dos Três Pandeiros conversamos e ponderamos que tínhamos duas 

possibilidades, dois acessos para o próximo ponto, que seria, uma visita ao prédio do Antigo 

Telégrapho e, no qual funciona, atualmente o Museu Histórico e Geográfico de Campina 

Grande. Na primeira opção, a que estava no roteiro, a ideia inicial, pré-estabelecida no 

convite, passava pela Rua Vila Nova da Rainha. Ali passaríamos pela entrada da Feira Central 

dedicada às flores e, ao artesanato. Na segunda opção, poderíamos acessar o centro histórico 

pela Rua das Castanholas. Optamos pela segunda opção.  
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Nos dirigimos, então, em direção do Monumento Farra de Bodega. Ali caminhamos 

pela pelas ruas das Castanholas – passando por um acesso ao Centro de Ciências Jurídicas 

(CCJ) da UEPB. O prédio do CCJ possui uma das principais bibliotecas públicas do centro da 

cidade. Neste espaço que já fora um Colégio, há um auditório. Nele, há no hall de entrada 

inscrito nas paredes, em relevo, o Habeas Pinho
103

  – petição jurídica escrita na forma de 

verso, pelo Poeta-Advogado, Ronaldo Cunha Lima, para a soltura de um violão apreendido 

por policiais de um grupo de seresteiros que o haviam solicitado ajuda. Ainda no CCJ 

encontramos no entrada e numa cobertura em área de passagem toda em arcos – depois do 

formato ―Ferro de Passar‖ esta taovez seja a característica arquitetônica mais marcante no 

centro da cidade de Campina Grande. Por fim, mas sem queremos esgotar as possibilidades 

geográfico educativas a partir do prédio do CCJ temo a presença de uma árvore especial em 

seu terreno –nos referimos A Barriguda, popularmente conhecida por Paineira-branca, 

cientificamente denominada Ceiba Glaziovii. A Barriguda dá nome a Revista Eletrônica do 

CCJ
104

. Nestas ruas há um casario que lembra as casas dispostas em certo trecho da Av. 

Getúlio Vargas. Caminhamos na direção da Igreja Católica do Carmo. Numa dessas ruas, 

cobertas por árvores da espécie Castanhola, que dá acesso às proximidades da Rua da 

Pororoca (trecho da caminhada III), encontramos a Igreja Católica do Carmo, a qual possui 

uma arquitetura que lembra muito a arquitetura da Igreja (Capela) que fica dentro do Instituto 

São Vicente de Paulo – no Largo do Açude Velho. Este trecho da excursão está expresso no 

mosaico a seguir. As duas igrejas podemos observar comparando E-3 a H-3:  
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 Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?q=Habeas+Pinho#.WdeP9GhSzIU> Acesso em: 

06-10-2017.  
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 Disponível em: < http://www.abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb> Acesso em: 13-10-

2017.  
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Fig. 19. Mosaico I – Geografias do centro de Campina Grande. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra. 

 

Seguindo em direção a Rua Afonso Campos (rua por traz do Prédio da Prefeitura e, do 

Circe Center I), encontramos um trecho peculiar: uma rampa com piso antiderrapante, 

corrimão de inox dividindo a calçada com o tronco de uma bela árvore Castanhola, à qual teve 
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à parte de suas raízes adaptada a um banco feito com cimento. Essa cicatriz na árvore nos 

chamou a atenção, pois, evidenciava um certo ethos revelador das relações assimétricas entre 

a sociedade e a natureza. Diferentemente há uma um exemplo de relação harmônica entre a 

necessidade social e, as condições naturais oferecidas pelo conjunto arbóreo da cidade – 

falamos da Árvore da Castanhola que fica dentro de uma loja próximo a Rodoviária Velha 

(trecho da quarta excursão).           

   Neste percurso encontramos uma construção que nos chamara a atenção. Nele 

funciona aquele que uma dia foi um dos principais restaurantes da cidade de Campina Grande 

na década de 1980 e, início da década de 1990 – chamado Cabana do Possidônio. 

Antigamente esse restaurante ficava na Rua Treze de Maio e, junto com o restaurante Manoel 

da Carne de Sol, constituíam lugares da sociabilidade campinense.  

Ao final dessa caminhada pelas Copas das Castanholas, encontramos o prédio da 

Arquidiocese de Campina Grande (I-1). Ao lado desse prédio há um antigo acesso a Avenida 

Mal. Floriano Peixoto – uma estreita passagem pela qual ainda circulam bastantes pessoas. 

Através deste beco visualizamos o Relógio da Igreja Catedral – marcando pontualmente as 

horas – além desse grande relógio há o dos Correios que, durante estas caminhadas, não se 

encontrava em funcionamento. Quase que frente a frente ficam os prédios da Igreja Matriz da 

Imaculada Conceição (I-2) e o prédio do Antigo Telégrafo (I-3). Ali funciona, como 

dissemos, o Museu Histórico e Geográfico da Cidade de Campina Grande. Chegamos no 

Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande (I-3), próximo do horário de encerramento 

das suas atividades, por volta das 11h:30min. 
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Fig. 20. Mosaico I –Grupo de Estudos Escolarcidade PPGG-UFPB. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida 

Bezerra, 2017.  
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Nas dependências do Museu Histórico e Geográfico, no primeiro andar, foi possível 

encontrar um conjunto de rotas comerciais realizadas por tropeiros e, pelos sertanistas de 

contrato, a exemplo de Teodósio de Oliveira Lêdo, no processo civilizatório empreendido 

pelos portugueses quando estas terras ainda constituíam parte da capitania hereditária de 

Itamaracá. No térreo do prédio encontramos o exemplar original do primeiro motor de energia 

da cidade de Campina Grande. Pontualmente às 12h00min o museu encerrou suas atividades e 

observamos, ali ao lado do prédio – o relógio da Catedral e, um beco sui gêneres. Trata-se de 

um beco muito dinâmico – com bastante lojas, predominantemente salões de beleza, porém, 

com algumas peculiaridades – consertos de bolas, conserto de roupas, encontramos algumas 

costureiras trabalhando, consertando roupas neste dia. Esse beco dá acesso a Feirinha Frutas 

e, a Rodoviária Velha de Campina Grande.  

Saímos na direção do prédio da Prefeitura (J-3), passamos pela Arca Catedral (J-1)– 

espaço que tem, durante o dia, toda uma dinâmica comercial ativa, na qual se há pequenos 

comerciantes negociando: frutas, legumes, verduras, além de roupas, aparelhos 

eletroeletrônicos. Há nas arcas: lanchonetes, restaurantes, bares, farmácia homeopática. Ou 

seja, trata-se de um espaço geográfico que concentra uma grande variedade de produtos e 

serviços. Entendemos que o professor de geografia, juntamente com seus alunos, voltados 

para à pesquisa e, o trabalho de campo na geografia, poderão produzir textos voltados para a 

produção da educação geográfica na cidade.  

Além deste espaço temos a Arca Titão (J-2), que fica na mesma Av. Floriano Peixoto, 

próxima ao Colégio CIC-DAMAS. Estes espaços podem ser geografiacamente investigados à 

partir da proposta de Nascimento (2002) no livro intitulado: As interações comerciais na 

EMPASA-CG: produção de espaço, redes e consolidação do território. Nesta obra 

Nascimento (2002) apresenta-nos uma compreensão do espaço de distribuição de produtos 

hortifrútis que abastece as feiras de Campina Grande – EMPASA-CG.  Neste cruzamento 

entre o prédio da Prefeitura, Biblioteca Pública (K-1), e do prédio da Faculdade Furne, e o 

prédio da Associação Comercial Campinense (K-1) destaca-se os ―pés-de-mesa‖ da 

arquitetura desse último prédio que desafia nosso olhar. Nesse cruzamento temos o centro 

administrativo da cidade, uma faculdade, um centro de gestão comercial, e uma biblioteca – 

esse quadrilátero reúne características as quais, no nosso entendimento, dizem muito da 

geografia da cidade de Campina Grande.  

Esse conjunto quadrilátero, em ângulos de 90º, desafiam o olhar como uma esfinge 

enigmática – ela nos seduz com uma das suas mais belas ruas – a Rua Maciel Pinheiro. 

Recentemente o prédio da Associação Comercial (K-1) ganhara um gigante painel de led no 
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qual são transmitidas propagadas e informações sobre o tempo e o regime pluviométrico na 

cidade, junto com propagandas do comércio em geral. Se olharmos bem, dois prédios desses 

possuem uma semelhança – o formato de ―Ferro de Passar‖ – referimo-nos aqui aos 

elementos da composição espacial.  

Uma característica interessante e que poucas pessoas percebem na fachada do prédio 

da Biblioteca Pública (K-1): a imagem que se revela apenas ao olhar atento no conjunto 

artístico do gradeado de sua porta de entrada e lateral – a imagens de phalos – o conjunto 

formado pelo Obelisco do Açude Novo, e do próprio viaduto da cidade retomam essa marca 

da masculinidade na cidade – relembremos, no início dessa caminhada, no ponto de encontro 

da Praça da Bandeira a colega membro do Grupo de Estudos Escolarcidade Ana Cristina já 

tinha feito esta leitura do espaço geográfico da cidade a partir do que observara no entorno do 

Café Aurora na Praça da Bandeira. Esse excesso de masculinidade na paisagem valoriza os 

traços voltados para o feminino – a exemplo do Monumento dedicado às mães campinenses 

dentro da Praça Clementino Procópio, próximo ao Coreto.   

Caminhamos pela Rua Maciel Pinheiro. Nesta primeira quadra chamou a atenção dos 

nossos olhares os espaços de convivência que tomam parte da rua, antes dedicada ao 

estacionamento de carros e motos – e se oferecem aos caminhantes, aos transeuntes, aos 

passantes. Estes espaços oferecem bancos, sombra, iluminação especial com postes especiais. 

Nesta rua, outrora funcionava, originariamente, na cidade a feira central, com a reforma 

proposta por Vergniaud Wanderley, ela se desloca para a atual localização – enclave de 

invisibilidade para quem chega na cidade pela Av. Brasília, percorre a Av. Canal, sobe depois 

do Viaduto pela Av. Mal. Floriano Peixoto – esse percurso, quando feito de carro, moto ou 

ônibus não permite se visualizar a feira que está ali, escondida nas frestas de suas entradas.  

Na Rua Maciel Pinheiro, dizíamos, o conjunto Art Déco possui um movimento que 

nasce da reunião de várias escolas artísticas e que começa a ganhar significado a partir da 

Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925, tratando-se de 

uma exposição mundial difundida na cidade de Paris, na França. Suas raízes pode-se dizer que 

se encontram na Art Nouveau. Andrade (2014) em sua tese doutoral intitulada: Mitologias do 

progresso na construção de uma grande Campina (1920-1940) apresenta-nos a Art Déco 

como sendo o resultado da combinação de movimentos artísticos variados: construtivismo, 

cubismo, modernismo, Bauhaus, Art Nouveau e o futurismo.  No capítulo terceiro dessa tese 

intitulado: As mitologias da aparência (re)arquiteturando uma cidade ela dá destaque a Art 

Déco como expressão da arquitetura futurista. Não apenas como símbolo da modernidade no 

momento por qual passava a cidade de Campina Grande, mas, de uma modernidade projetada 
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para o futuro, o futuro de uma grande Campina. Andrade (2014), neste capítulo, trata das 

economias estéticas – nesse contexto, apresenta-nos o conceito de memória topográfica. 

Entendemos que este conceito proposto por Andrade (2014) se aproxima do conceito de 

corpografias proposto por Jacques (2012) com relação às derivas. Para Andrade (2014, p. 

116) ―a casa em estilo Art Déco ‗encarna‘ o discurso do progresso‖. O último tópico desse 

terceiro capítulo da tese proposta por Andrade (2014) volta-se para a compreensão do manejo 

do material que ela mesmo define por ―novas sensibilidades‖. Entendemos que as 

caminhadas, na forma de excursões geográficas na cidade voltam-se para a construção dessas 

novas sensibilidades e, por conseguinte, novas formas de pensá-las e exprimi-las. Boa parte 

dos prédios que formam o conjunto arquitetônico do centro da cidade de Campina Grande 

reúnem estas características.  

Seguimos caminhando pela segunda quadra da Rua Maciel Pinheiro até a Rua Cardoso 

Vieira. Passamos ao lado do Calçadão da Cardoso Vieira, mas não adentramos este espaço. 

Nesta esquina, a qual abre o horizonte no qual se observa o Calçadão da Cardoso Vieira – este 

se revela na paisagem como um enclave verde no centro da cidade – uma sombra perene que 

compõe aquele espaço geográfico. Ao término dessa rua fica o Edifício Lucas – onde se 

localizam as lojinhas dos dois grandes times de futebol da cidade: o Campinense Clube 

(Raposa) e o Treze (Galo). Neste espaço geográfico do Calçadão da Cardoso Vieira, é comum 

se apresentarem artistas aos sábados. Há nele um conjunto de barraquinhas que vendem 

queijo-coalho, queijo-de-manteiga de várias localidades e regiões da Paraíba. Nele também há 

chaveiros que oferecem estes serviços há muito tempo na cidade, amoladores de alicates etc..  

Aqui também há o predomínio da presença do homem em relação à mulher. Muitos idosos, 

homens, passam as manhãs e as tardes, neste espaço, em especial, ao sábado pela manhã, 

neste que talvez seja o ponto alto do Calçadão da Cardosos Vieira na semana, o sábado até às 

14h: 00h, quando o comércio começa a fechar às suas portas e uma outra dinâmica começa a 

tomar conta do espaço geográfico do centro da cidade.      

As quatro esquinas que compõem o cruzamento da Cardoso Vieira com a Rua 

Venâncio Neiva revela ao olhar dos caminhantes quatro prédios no formato de Ferro de 

Passar. São eles os prédios: Supermercados Tropeiros, no qual funcionava na época áurea do 

algodão um banco, o prédio da C&A-Centro, e dois prédios que funcionam como farmácias. 

Saímos do Calçadão da Cardoso Vieira e seguimos pela Rua Venâncio Neiva em direção á 

Praça Clementino Procópio. Interessante que boa parte do centro histórico de Campina 

Grande possui suas calçadas ornadas com balões e bandeirinhas que simbolizam a festa junina 

de São João – esse traço está na calçada da Igreja Matriz, na Rodoviária Velha, e em toda as 
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calçadas desde o Viaduto da subida para o centro histórico a partir desse ponto até o teatro 

municipal e, em outras ruas, a exemplo da Marquês do Herval e a rua dos bancos do Brasil e 

Itaú. Na Venâncio Neiva há também um conjunto Art déco também expressivo, porém, menos 

preservado quando comparado com o conjunto arquitetônico da Rua Maciel Pinheiro.  

Na Rua Venâncio Neiva destacamos o prédio, no qual funciona a Casa do Artesão. 

Observe que na Av. Almeida Barreto, próximo ao Açude Velho – sentido 2º Batalhão de 

Política temos a Vila do Artesão. Dois espaços dedicados a manutenção das vendas dos 

artesãos de Campina Grande e região que, no regime de cooperativa garantem o sustento da 

sua família durante o ano. Nesse espaço da Rua Venâncio Neiva podemos encontrar 

exemplares da Literatura de Cordel e uma variedade de trabalhos artesanais, cartões postais 

sobre a cidade. Em vários desses artigos a cidade de Campina Grande aparece como musa 

inspiradora.  

No final da Rua Venâncio Neiva, no seu encontro com a Av. Marechal Floriano 

Peixoto temos o prédio do Posto de Saúde Francisco Pinto (L-1) – chama a atenção de nosso 

olhar aqui a disposição da sua esquina em semicírculo e as suas janelas estreitas com placas 

na vertical (em forma de filetes) quem passa pelas calçadas tem a sua vista lateral obstruída 

pelos filetes, estes, também obstruem a visão de quem está dentro do prédio do posto de 

saúde.  

De lá nos dirigimos para a Praça Clementino Procópio (L-2). Aqui não demoramos 

muito. Observamos a marquise do antigo Posto Futurama. Neste local funcionou a primeira 

estação de fornecimento de energia elétrica da cidade, na primeira metade do século XX. 

Atualmente, nele funciona um estacionamento. Seguimos caminhando em direção ao 

Shopping Cirne Center I, para almoçarmos. Após o almoço, às 14 horas nós nos reunimos no 

prédio da Furne (L-3) no centro da cidade para a discussão do texto do Michel De Certeau – A 

invenção do cotidiano em sua Terceira Parte intitulada Práticas de Espaço. Ou seja, 

discutimos a teoria geográfica que gravita em torno das caminhadas. Esse encontro 

consolidou a articulação da prática espacial da caminhada com a teoria geográfica. Uma teoria 

refletida nos interstícios da prática. Uma teoria iluminada pelas evidências que o espaço 

geográfico da cidade de Campina Grande começava a revelar aos nossos olhos.    

 

5.2 Dos serviços ao comércio: Av. Pres. Getúlio Vargas/Rua João pessoa 
    

Só eu sei 

As esquinas por que passei 

[...] 

E quem será 

Nos arredores do amor 



194 

Que vai saber reparar 

Que o dia nasceu 

[...] 

Só eu sei só eu sei 

E quem será 

Na correnteza do amor que vai saber se guiar 

[...] 

(Esquinas. Djavan) 

 

A formulação da primeira excursão geográfica pelo centro da cidade de Campina 

Grande foi, como vimos anteriormente, uma construção conjunta entre professores do PPGG-

UFPB, mestrandos e doutorandos. Através dela procuramos contribuir para a construção de 

uma educação geográfica na cidade, a partir da prática espacial das caminhadas, da 

observação geográfica, e da descrição geográfica.  

Já esta segunda excursão, à qual passamos a apresentar, realizamos, assim como as 

três seguintes, no âmbito do Estágio Docência do mestrado em Geografia do PPGG-UFPB. 

Este Estágio Docência foi realizado no Curso de Licenciatura Plena em Geografia, da 

Universidade Estadual da Paraíba, Campus-I, Campina Grande, Bodocongó. Nesta 

oportunidade acompanhamos o trabalho da Profª. Ma. Caline Mendes de Araújo, no 

componente: Métodos e Técnicas da Pesquisa Geográfica (MTPG).    

Esta segunda excursão geográfica ocorreu no dia 18-03-2016. Neste dia houve um 

encontro, com um grupo de discentes do Curso de Licenciatura em Geografia, da 

Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, no bairro de Bodocongó, mais especificamente, 

na Central de Aulas. Este grupo foi organizado pelos professores: Dr. Antônio Albuquerque 

da Costa e, pelo professor, Me. Arthur Valverde. Acompanhamos estes professores, em 

paralelo às atividades do Estágio Docência, junto com a professora Ma. Caline Mendes de 

Araújo. Com eles foram discutidos os primeiros contornos das excursões geográficas no 

centro da cidade de Campina Grande. Os diálogos nossos ocorriam juntamente com o Grupo 

de Estudos Urbanos GEURB da UEPB, coordenado pelo Prof. Me. Artur Valverde. Somou-se 

a ele, um grupo de leitura e pesquisa geográfica, liderado pelo professor Dr. Antonio 

Albuquerque da Costa.  

Neste primeiro encontro ficou decidido que, nas terças-feiras seguintes, no período da 

tarde, faríamos uma visita ao centro da cidade de Campina Grande. Os objetivos eram: 

delimitar o campo ou, o objeto de pesquisa dos orientandos do professor Me. Arthur Valverde 

e do Prof. Dr. Antonio Albuquerque da Costa. Parte do grupo era composto por discentes do 

componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia (MTPG) do turno da noite e, parte 

da turma do respectivo componente do turno da manhã. Mas havia discentes formandos, 
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alguns deles, construindo o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nestas excursões 

geográficas, caminhadas, observações, pelo centro da cidade de Campina Grande.  

Fig. 21. Mapa da segunda excursão pelo centro de Campina Grande-PB. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017.  

 

   Esta segunda excursão geográfica realizada pelo centro histórico da cidade de 

Campina Grande, ocorreu no dia 22-04-2016 – uma terça-feira. Encontramo-nos às 
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14h30min, no prédio da Agência Central do Correios (A-3), da Praça da Bandeira. Dez alunos 

participaram desta excursão. Antes de iniciarmos a excursão geográfica, enquanto 

esperávamos a chegada dos demais membros, observamos o interior do prédio dos Correios. 

No rol de entrada, o que chamou mais a atenção de nossos olhares foram os lustres de bronze 

e, a vigilância armada, que ficava protegida por uma tela blindada no final do hall, vigiando 

quem adentrava ao salão. Este, contava com vários assentos acolchoados que tornam a fila de 

espera – controlada por número de registro de entrada e, de acesso aos caixas – muito mais 

confortável.  

Neste prédio dos Correios destacamos o seu elevador panorâmico de quatro andares e, 

o seu relógio, o qual junto com o relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, 

também chamada Igreja Catedral expõem, conforme Gomes (2013) e, atualizam, o tempo 

social para os campinenses. Durante o período da reforma, havia em volta da Praça da 

Bandeira, uma placa de metal (zinco), a qual mantinha o acesso às bancas de revista, mas 

isolava o prédio da praça. À época dessa caminhada, a Praça da Bandeira passara por uma 

reforma realizada pelo Prefeito Romero Rodrigues, no primeiro semestre de 2016 e, concluída 

no período do 41º Festival De Inverno de Campina Grande, nesta oportunidade, entregue à 

população campinense, numa noite de show na praça: ao som de voz e violão de Jorge 

Vercilo.  

 O prédio dos Correios juntamente com o prédio do Colégio Imaculada Conceição-

CIC-DAMAS formam, juntos, as duas esquinas que nos revelam ao olhar a Av. Presidente 

Getúlio Vargas, no sentido Centro-Prata. Segundo o sítio oficial do Colégio
105

, o CIC-

DAMAS foi fundada em 1º de Março de 1931, por solicitação do Arcebispo Dom Adauto de 

Miranda Henriques. Trata-se de uma Colégio tradicional de Campina Grande que, durante 

muito tempo, só aceitava meninas na formação de suas turmas, as quais eram educadas por 

freiras. O prédio do CIC-DAMAS estende-se da Av. Pres. Getúlio Vargas até a Av. Mal. 

Floriano Peixoto – um quarteirão inteiro.  

Além do CIC-DAMAS (A-1), no espaço do entorno da Praça da Bandeira, temos 

ainda, a Escola Alfredo Dantas. Segundo o seu sítio oficial
106

 a escola foi fundada em 1919. É 

a escola particular mais antiga da cidade de Campina Grande. Estas duas escolas ajudam-nos 

a entender a dinâmica geográfica da Praça da Bandeira que, durante a manhã e, tarde, 

marcam, na sua paisagem geográfica, um fluxo intenso de estudantes.  

                                                 
105

 Disponível em: < http://www.cicdamas.com.br/index.php/institucional/nossa-historia/> Acesso em: 11-10-

2017.  
106

 Disponível em: < http://www.alfredodantas.com.br/portal/v2/cad/nossa-historia> Acesso em: 11-10-2017.  
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Ao iniciarmos a nossa caminhada pela Av. Pres. Getúlio Vargas, no sentido Centro-

Prata, os docentes da Licenciatura em Geografia, da UEPB, salientaram a importância de 

realizarmos, em nossos cadernos de campo, os registros de nossas observações e, descrições 

geográficas.  

Vizinho ao prédio da Agência Central dos Correios, nesta avenida, encontramos o 

prédio da UEPB, no qual funcionaram os Cursos de Administração e Ciências Contábeis (B-

1). Estes cursos, juntamente com o Curso de Direito, durante muito tempo, pertenciam à 

dinâmica do centro da cidade. Com a construção da Central de Aulas, em Bodocongó, a 

UEPB reuniu os seus cursos neste espaço, à exceção do curso de Direito, o qual continua 

localizado próximo a Maternidade Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), entre o 

Açude Velho, a Feira Central e, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Matriz). Elpídio de 

Almeida foi um médico, historiador, documentador da história de Campina Grande. Nesta 

direção Borges e Almeida (1995) publicam o livro: 100 anos de Elpídio de Almeida. Aqui os 

autores apresentam-nos uma série de discursos realizados por autoridades públicas da cidade 

de Campina Grande.   

Nesta primeira quadra da Av. Pres. Getúlio Vargas, observamos e, descrevemos, em 

nossos cadernos de campo, a prevalência e, a concentração de lojas que ofertavam serviços de 

manutenção e, suprimentos em informática. Porém, também atraiu nossos olhares, a presença 

de algumas residências. Num olhar mais apressado, de quem passa de carro ou moto, por 

exemplo, estas residências passariam despercebidas.  

Também neste trecho, da nossa caminhada, encontramos o prédio da Livraria Cultura 

e alguns sebos de livros. Quase em frente a este prédio, iniciando a próxima quadra, 

encontramos o prédio do Bar Ferro de Engomar (B-3) – tradicionalíssimo em nossa cidade. 

Este prédio tem arquitetura inspirada no estilo Beaux-Arts – estilo arquitetônico originado na 

Escola de Belas Artes da Paris, apresenta elementos gregos, latinos e renascentistas. No Brasil 

o prédio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro é um exemplar característico do estilo 

arquitetônico Beaux-Arts. O exemplar mais conhecido de nosso olhar global é o prédio 

Flatiron Building – localizado no cruzamento da 5ª Avenida com a 23ª Brodway. Em 

Campina temos o prédio do Bar Ferro de Engomar. Em formato de ―ferro de passar‖.    
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Flatiron Building – Nova York (EUA) 

 

Bar Ferro de Engomar – Campina Grande (BR) 

Fig. 22. Comparativo entre dois prédios no formato ―Ferro de passar‖. Fonte: Disponível em: 

<http://cgretalhos.blogspot.com.br/2010/05/construcoes-o-ferro-de-engomar.html#.WdTuxGhSzIU> Acesso em: 

05-10-2017 

 

Contornamos o seu prédio, à nossa esquerda, de quem caminha no sentido Centro-

Prata, e, à nossa direita, ficava o acesso a Rua Teodósio de Oliveira Lêdo – uma rua estreita, 

que nos levaria às Boninas – enclave revestido de invisibilidade para quem transita entre a 

Rua João Pessoa e, a Avenida Pres. Getúlio Vargas.  

Quase defronte ao Bar Ferro de Engomar encontra-se uma Rua que dá acesso às 

Boninas. Nesta rua sinuosa, temos um conjunto de restaurantes populares e de algumas 

fábricas. Os frontispícios dos prédios desta rua chamou a atenção de nossos olhares. É uma 

rua sinuosa, curva, você não consegue vê o final dela. O fim da rua vai ser revelando ao olhar 

na caminhada. Quem lá chega, se depara com um conjunto de galpões antigos – um deles é 

referência, pois, ali funcionou o primeiro cemitério da cidade de Campina Grande. 

Posteriormente, esse cemitério foi desativado e, deslocado, para onde hoje funciona o 

Cemitério do Monte Santo – o maior e, mais antigo cemitério ativo da cidade.  

Na segunda quadra da Av. Getúlio Vargas encontramos mais algumas lojas de 

consertos autorizados de eletroeletrônicos, não necessariamente de informática, consertos de 

aparelhos de cozinha, como liquidificadores, batedeiras. Na transição da segunda para a 

terceira quadra da Av. Getúlio Vargas, atravessando a Rua Miguel Barreto, que também dá 

acesso às Boninas. Visualizamos, neste ponto, um casario da época áurea do algodão na 

cidade. Defronte ao Bar Ferro de Engomar fica o prédio de uma antiga tecelagem (C-2) da 

cidade, conforme explicou-nos o professor Dr. Antonio Albuquerque da Costa. Ele comentava 

conosco que, aquele casarão (C-1) localizado ao lado do prédio do Bar Ferro de Engomar 

pertencera ao dono da tecelagem (fábrica) (C-2), que ficava logo à frente da sua casa. Já a Rua 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flatiron_crop_20040522_114306_1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_LRqKt1aZer0/S_URfTYS91I/AAAAAAAABq4/QiBYBZJ0vNA/s1600/edificio3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flatiron_crop_20040522_114306_1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_LRqKt1aZer0/S_URfTYS91I/AAAAAAAABq4/QiBYBZJ0vNA/s1600/edificio3.jpg
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Coronel José André, a qual fica numa das laterais do prédio do Ferro de Engomar, dá acesso 

ao Teatro Municipal Severino Cabral. Passamos por esta rua, na primeira excursão geográfica, 

quando caminhávamos em direção ao Teatro Municipal Severino Cabral.   

A terceira, a quarta e, a quinta quadras, são divididas por becos apenas à nossa 

esquerda – na direção em que caminhávamos, sentido Centro-Prata. Nesta direção, a calçada é 

contínua e forma apenas uma única quadra até o encontro com a Rua Índios Cariris. Na 

calçada à nossa direita temos poucos prédios com pisos superiores a um andar. Nesta calçada 

encontramos lojas de refrigeração, agência de viagem suprimentos de informática, seguradora, 

loja para suprimentos hospitalares, salão de beleza, um hotel e, uma editora de livros. 

Destaque no final desta calçada é a Mercearia Carvalho (D-3), a qual possui características de 

uma mercearia antiga e resiste na expressão do comércio de bodega, na paisagem comercial 

moderna da Av. Getúlio Vargas – uma rugosidade, para parafrasear o conceito miltoniano, na 

paisagem das modernas lojas da avenida.  

O tema das bodegas é visualizado na monumentalidade da cidade, expressa no 

Monumento Farra de Bodega que reúne Jacson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Assim, como 

também nos trabalhos de Diniz (2012) em sua tese doutoral intitulada: O pequeno comércio 

em contexto de violência na cidade de Campina Grande-PB e em sua dissertação de 

mestrado, em Diniz (2004), intitulada: As bodegas de Campina Grande: objetos de 

permanência e transformação do pequeno comércio no bairro de José Pinheiro. Em Diniz 

(2011) há a reunião desta discussão geográfica no livro: As bodegas da cidade de Campina 

Grande: dinâmicas sócio-espaciais do pequeno comércio. Nesta obra Diniz apresenta-nos 

uma síntese da sua dissertação de mestrado e, nos dá uma antevisão de sua tese doutoral que, 

versara sobre o mesmo tema. Trabalhamos em nossa dissertação com uma concepção 

geográfica sócio-espacial – esta categoria recebe uma fundamentação teórica a partir das 

reflexões propostas por Diniz (2011).  A identidade comercial da cidade de Campina Grande 

ganha visibilidade na letra de Diniz (2011). O primeiro capítulo o autor discute a relação entre 

a cidade e o comércio. E, no segundo, as bodegas no processo de formação dos bairros de 

Campina Grande.  

 Nesta calçada encontramos apenas três árvores – duas das quais, presentes na frente 

da casa do antigo dono da tecelagem. A terceira quadra, assim como a segunda é curta, possui 

apenas um conjunto de três edificações de pavimentação térrea. Nele consta uma fábrica de 

fardamentos. No período junino, ela é funciona como aluguéis de roupas juninas, para 

quadrilhas. Encontramos nessa quadra, ainda, um prédio conjugado que servia para um antigo 
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posto de gasolina, atualmente desativado. Neste dia sua função era a de estacionamento para 

veículos.  

 
Fig. 23. Mosaico  II – Segunda excursão pelo centro de Campina Grande-PB. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 
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A quarta quadra possui uma residência de esquina. A casa vizinha, ao lado, fora 

destruída e cedera lugar a um estacionamento privativo. Aqui encontramos clínicas 

veterinárias e uma igreja. A quarta e a quinta quadra são divididas pela Rua Augusto Severo – 

também chamada: Beco do Cacete.  

Na esquina que inicia a quinta quadra da Av. Getúlio Vargas encontramos a Casa 

Memorial Severino Cabral. Nela chama a nossa atenção os arcos que na primeira caminhada 

estavam em exposição na Orla do Açude Velho, na altura do Parque da Criança. Vizinho a 

ela, fica o estacionamento do Hotel Marc Center. Seu logotipo, na cobertura do prédio, simula 

uma Lua cheia o ano inteiro na cidade. Isto para quem a observa do ponto de vista do Açude 

Novo, mais especificamente, próximo ao prédio do Antigo Museu de Artes Assis 

Chateaubriand.  

Nesta quadra, da Av. Pres. Getúlio Vargas encontramos uma lojas de refrigeração. 

Esse prédio foi construído sobre o terreno que abrigava um importante prédio reclamado pelos 

historiadores, como patrimônio histórico da cidade. Logo em seguida, temos o prédio da 

antiga Escola Pio XI. Mais recentemente, foi ocupada pela Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Monte Carmelo que, inicialmente, localizava-se na Bela Vista e que, 

hoje localiza-se no Bairro do Pedregal. Vizinho ao prédio da Antiga Escola Pio XI, fica as 

instalações da Clínica Psiquiátrica do Dr. Maia – prédio composto por duas pavimentações. A 

primeira, vizinha ao prédio da antiga Escola Pio XI serve de abrigo dos internos, e, a segunda, 

uma residência que serve de atendimento a clientela que fica de esquina com a Rua Índios 

Cariris. Também nesta casa encontramos como entrada um arco.   

Seguindo nossa caminhada, atravessamos a Rua Índios Cariris e, adentramos na sexta 

quadra da Avenida Getúlio Vargas. Da Esquina da Clínica Psiquiátrica avistamos um prédio 

antigo, abandonado e deteriorado, porém comunicando um discurso a partir da simbiose entre 

a arquitetura do próprio prédio e a arte do grafite: Um par de olhos se projetava na moldura 

das janelas do prédio expressos na linguagem do grafite e, eles se dirigiam ao encontro de 

nossos olhos na posição em que nos encontrávamos! Nesse momento nos questionamos, a rua 

estava a nos olhar?! Nessa direção temos as contribuições de Duarte (2010) em sua tese 

doutoral intitulada: A sociedade secreta dos pichadores/as e grafiteiros/as em Campina 

Grande-PB e em, sua dissertação, Duarte (2006), intitulada: ―Se esta rua fosse minha, eu 

mandava grafitar!!!‖ A construção discursiva do grafite em muro em Campina Grande – PB  

A Rua índios Cariris dá acesso à esquerda, na direção em que caminhávamos, ao 

Parque Evaldo Cruz – Açude Novo – e ao prédio da Integração de Ônibus, assim como 

também, ao Teatro Severino Cabral. Essa rua dá acesso as Ruas João Pessoa e, João Suassuna.  
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Ao cruzá-la, saímos de uma caminhada que se desenvolvera, até então, numa topografia plana 

e entramos em um terreno de declive suave. Nas representações dessas excursões trabalhamos 

o perfil topográfico obtido com a ajuda do Google Earth e, debates, no âmbito da Central de 

Aulas da UEPB, no bairro de Bodocongó e, em João Pessoa, na UFPB, com o Grupo de 

Estudos Escolarcidade.  

A sexta quadra da Avenida Getúlio Vargas é marcada pela presença mais constante de 

residências. Aqui encontramos um tipo residência peculiar. Nelas não há a presença de uma 

porta de entrada, centralizada, em seu frontispício há apenas janelas. A sua entrada localiza-se 

na lateral da residência. Também encontramos casas com esta arquitetura na Rua Rui 

Barbosa, na terceira excursão geográfica realizada pelo centro histórico de Campina Grande.  

Nesta sexta quadra, dizíamos, também encontramos uma residência com arcos como 

característica marcante de sua entrada. Nesta quadra encontramos dois bares, um salão de 

beleza, duas lojas de produtos agropecuários, duas clínicas veterinárias, um hotel, uma 

agência da Caixa Econômica Federal, um edifício residencial de três andares, uma loja de 

compra e venda de caminhões usados e, um posto de gasolina.  

Nesta quadra também havia um prédio que nos chamou a atenção. Trata-se do prédio 

de uma igreja. Neste prédio funcionara no passado, segundo nos relatou o professor Dr. 

Antonio Albuquerque da Costa, um importante cinema da cidade chamado Cine Avenida. Há 

apenas duas residências com jardins nesta quadra da Av. Getúlio Vargas – presenteando o 

olhar do caminhante com a beleza e, o aroma das rosas. Nela também há uma conservada 

residência com a concepção do arco, porém, não como portal de entrada, mas, na sua janela.  

A nossa transição desta sexta quadra para a sétima, na Av. Getúlio Vargas, foi feita 

através da Rua Siqueira Campos. Ela é a rua limítrofe entre o bairro do centro da cidade e, o 

bairro da Prata. Nesta rua, à nossa esquerda, em direção a Av. Pedro II, temos uma casa 

chamada Casa do Navio – sua arquitetura é também a expressão do modernismo na geografia 

da cidade. Não seguimos por esta rua, seguimos em frente pela Av. Getúlio Vargas.  

Porém há uma exceção – exatamente a nossa sétima quadra – geograficamente ela 

adentra o bairro da Prata, mas, por uma questão de decisão da gestão pública, essa quadra da 

Avenida Getúlio Vargas é considera, pela prefeitura da cidade, como sendo centro da cidade, 

conforme explicitava, para nós, nesta segunda excursão geográfica, o professor Dr. Antonio 

Albuquerque da Costa. A primeira residência avistada, ainda do posto de gasolina, na quinta 

quadra, era belíssima (E-1) – ela se distingue de todas as residências avistadas até então na 

Av. Getúlio Vargas, superando, discutíamos, até mesmo a residência do dono da fábrica de 

tecelagem, próxima ao prédio do Bar Ferro de Engomar.  
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A sétima quadra da Avenida Getúlio Vargas é o trecho residencial mais imponente 

desta Avenida, do ponto de vista da arquitetura residencial. Ela é composta por um casario 

que possui uma arquitetura dispare, entre si, porém, com o tamanho dos terrenos, há espaço 

para jardins e fachadas que, guardam entre si, certa harmonia. No cruzamento da Av. Getúlio 

Vargas com a Rua Siqueira Campos há uma casa de esquina que expressa-nos esta marca 

característica. Na esquina oposta a esta casa, fica um prédio residencial antigo, de dois 

andares, no qual ao térreo, encontramos várias lojas como expressão de um minicentro 

comercial, com pet shop, lojas de peças veiculares e restaurante.  

Nesta quadra nenhum prédio possui mais que dois andares. Com estas características, 

apenas o prédio da esquina e um outro, do lado oposto, também residencial. Vizinho ao prédio 

de esquina fica o prédio do Sindicado dos Engenheiros. Vizinha a ele há uma empresa 

seguradora de valores. Nesta quadra também encontramos uma residência, que trazia na sua 

entrada a linguagem dos arcos. Na metade desta quadra a topografia se inverte em relação a 

anterior e, entramos em um terreno aclive.  

Nesta quadra encontramos o prédio da instituição filantrópica Legião da Boa Vontade. 

Também aqui encontramos o prédio da Fundação de Apoio ao Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão – FURNE (F-1). Inicialmente, ela estava vinculada a UEPB, hoje, não mais, 

inclusive o antigo brasão da UEPB pertence hoje, exclusivamente a FURNE. Nesta quadra 

ainda encontramos uma empresa de assistência familiar, um prédio da Polícia Civil e, em uma 

de suas esquinas, uma padaria.  

Pode-se dizer, também que este é o trecho mais arborizado da Avenida Getúlio Vargas 

e o cheiro característico do lado esquerdo em que caminhávamos era o de jasmim. Esse cheiro 

vinha da maior concentração de jardins que havia naquela quadra. Nessa quadra fica a casa 

(E-3), na qual, da sua sacada, o então Presidente da República, Juscelino Kubitschek, realizou 

um discurso sobre a chegada de uma adutora em Campina Grande.   

Nesta quadra da Av. Getúlio Vargas há uma casa (F-2 e F-3) especial. Ela nos 

apresenta, depois do mosaico do Francisco Brennand, no Teatro Severino Cabral, um dos 

mais belos mosaicos da cidade. Nele uma japonesa percorre um caminho rumo a um prédio de 

arquitetura japonesa (pagode), através de um jardim compostos por Cerejeiras em Flor
107

. 

Esse tema interessa-nos, pois durante o final do Estágio Docência, após os festejos juninos, o 

centro de Campina Grande ganha, na Primavera, um elemento também especial, na sua 

paisagem, o qual recorda-nos a pigmentação rosa das Cerejeiras – falamos do fenômeno da 
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florada dos Ipês. Esta florada dos ipês colore as ruas de Campina Grande, desde a BR-230, 

após o contorno de que dá acesso a Av. Brasília encontramos, intercalando com a disposição 

das Palmeiras Imperiais, vários Ipês Rosa e Roxos, os quais juntos, se distribuem por toda 

Avenida Brasília e, Avenida Floriano Peixoto, até a altura da Integração de Ônibus, no Largo 

do Açude Novo.  

Durante a primavera, o espetáculo é similar ao passeio dessa japonesa em volta das 

cerejeiras – ela que não revela-nos o seu rosto, no mosaico desenhado em azulejos – e neste 

mistério, nos convida a acompanhá-la em sua caminhada. Ao lado dessa residência na Av. 

Getúlio Vargas, na esquina, encontra-se um antigo terreno desocupado – argumentávamos se 

este era um caso de especulação imobiliária e, quais as medidas da Prefeitura de Campina 

Grande para que espaços como estes se distanciassem da função social a qual deveriam 

possuir.   

Este quadra é considerada, do ponto de vista arquitetônico, um enclave do centro da 

cidade no bairro da Prata. Este enclave é dividido com a oitava quadra da Av. Pres. Getúlio 

Vargas, a qual faz cruzamento com a Rua Antenor Navarro. Na direção em que 

caminhávamos, sentido Centro-Prata, à nossa esquerda nessa rua, à exatas nove quadras, se 

alcança a Avenida Floriano Peixoto. Seguimos em sentido oposto, à direita, contornando a 

sétima quadra da Avenida Getúlio Vargas, em direção a Rua João Pessoa. Mas, antes de 

sairmos da Av. Getúlio Vargas, paramos na padaria da esquina e, tomamos um lanche. Frise-

se que, se seguíssemos até o final da Avenida Getúlio Vargas encontraríamos, antes do 

encontro dessa Avenida com a Rua Arrojado Lisboa, avistaríamos um prédio especial (G-1), 

no qual fica visível mais um exemplar dessa linguagem que se espalha por todo o centro da 

cidade que são os prédios no formato de ―Ferro de Passar‖, triangulares, com o aspecto curvo. 

Não se trata, portanto, de triângulos isósceles, mas de um triângulo com bordas arredondadas, 

formando um arco na horizontal na disposição do frontispício do prédio. Em alguns prédios 

do centro esta disposição apresenta a forma geométrica de meio hexágono. 

Seguindo em direção à Rua João Pessoa, pela Rua Antenor Navarro, encontramos 

mais um exemplar desses prédios característicos do centro da cidade de Campina Grande. 

Prédios em formato de ―joelho‖ (G-2) – o Prof. Dr. Antonio Albuquerque da Costa usou esta 

imagem-definição para estes formatos de prédios. Entendemos esta expressão no sentido 

corpográfico proposto por Jacques (2012). No horizonte da nossa caminhada, uma praça em 

formato triangular, duplica o acesso à Rua João Pessoa entre a Rua Antenor Navarro e, a Rua 

Vileneuve Maia. É a Praça Engenheiro Sebastião Ernes. A segunda dá acesso a Praça Felix 

Araújo, a qual fica próxima do Presídio do Bairro Monte Santo. Neste espaço, atualmente, 
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funciona o Albergue Prisional da cidade. Seguimos pela primeira. Nesta primeira quadra há a 

predominância de residências, à exceção de uma mercearia e, de uma marmitaria, a qual fica 

na esquina. Divide esta primeira quadra da Rua Antenor Navarro, com a segunda, a Rua Luis 

Soares.  

Esta segunda quadra da Rua Antenor Navarro, que antecede a nossa chegada a Rua 

João Pessoa, ainda possui residências, porém, em menor número quando comparada com a 

última quadra por nós percorrida, na Av. Pres. Getúlio Vargas. Há uma predominância de 

lojas especializadas em pneus automotivos e, há algumas oficinas mecânicas. O cheiro de óleo 

diesel e, de borracha, é predominante neste ambiente. Os diálogos entre os mecânicos fazem 

da rua, uma extensão de suas borracharias e oficinas. Adentramos noutra atmosfera.  

Na esquina à nossa direita que dá acesso a Rua João Pessoa há um bar. Nele, os 

operários das oficinas mecânicas, entre um serviço e, outro, jogavam bilhar e tomavam uma 

cerveja. Já na esquina ao lado, a qual encerra esta rua, no encontro com a Rua João Pessoa, 

havia uma loja de tintas automotiva. Dentre as quatro esquinas que compunham a nossa 

entrada na Rua João Pessoa, esta esquina do bar era a única que, ao menos, não diretamente, 

estava à serviço dos automóveis – isto porque indiretamente ela servia às pessoas que 

trabalhavam ali por perto. Era um bar operário, as características não era a de que gerentes de 

lojas frequentassem aquele ambiente, aquele lugar. Viramos à esquerda e iniciamos a nossa 

caminhada pela Rua João Pessoa, em direção ao centro da cidade de Campina Grande.   

Passamos a caminhar no sentido contrário a primeira etapa desta excursão, e passamos 

a andar no sentido Bairro da Prata-Centro. Neste sentido, também seguiamos o fluxo dos 

carros. Nesta primeira quadra encontramos, além do bar, uma concessionária de veículos e 

uma loja especializada em pneus. Acima destas duas lojas havia dois andares de apartamentos 

residenciais voltados para aluguel – indicavam que, ali poderiam morar algumas pessoas que 

trabalham no comércio do centro da cidade. Encontramos mais duas borracharias, seis 

madeireiras, dentre as quais, três especializadas em compensados. Chamou nossa atenção os 

frontispícios dos galpões desta quadra que, muito se assemelhavam àqueles de Avenida 

Almeida Barreto, próximos do Bompreço, galpões da época áurea do algodão na cidade, ou 

até mesmo daqueles galpões que encontramos nas Boninas.  

Ainda nesta primeira quadra da Rua João Pessoa encontramos: um estacionamento, 

uma loja especializada em rodas e pneus automotivos, uma oficina especializada em motos e, 

mais duas em automóveis, uma loja fabricante de tintas automotivas, uma loja especializada 

em material hidráulico, uma grande loja de material de construções, uma loja de tintas para 

estruturas de alvenaria, duas lojas de peças automotivas, uma loja de decorações para 
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residências, uma retífica de motores automotivos. Observamos que os segmentos ofertados 

naquela quadra guardavam entre duas lógicas: a da construção civil e a do automóvel.  

Nesta quadra havia o prédio de um posto de gasolina desativado. Atualmente servia de 

estacionamento rotativo. Havia também uma concessionária de veículos seminovos, formando 

as duas esquinas que encerram a primeira quadra de nossa caminhada pela Rua João Pessoa. 

No estacionamento havia uma pequena lanchonete que reunia algumas pessoas. Contamos 

sete espaços fechados com placas de ―aluga-se‖ ou, com aparência de estarem fechadas, já há 

algum tempo. Dois prédios que faziam divisa, entre a primeira e a nossa segunda quadra, na 

altura da Rua Soqueira Campos, cruzando a Rua João Pessoa, possuem o formato de ―Ferro 

de Passar‖ no estilo Beaux-Arts. Havia um único prédio com três andares nesta quadra. Os 

demais tinham apenas o térreo ou dois andares.  

Divide esta primeira quadra com a segunda, a Rua Siqueira Campos. Na esquina à 

nossa direita havia uma lotérica e, na esquina à nossa esquerda, havia uma loja sucursal da 

grande loja de material de construções da primeira quadra especializada no setor elétrico. O 

prédio desta loja nos chamou a atenção pelo seu formato em ―Ferro de Passar‖ – o que 

atrapalhava um pouco era o grande outdoor na sua fachada que escondia a sua beleza 

arquitetônica. Esse problema da invisibilidade dos frontispícios dos prédios pelas placas de 

propaganda foi uma constante observada em outras excursões geográficas, pelo centro da 

cidade de Campina Grande.  

Na quadra seguinte, temos o encontro da Rua João Pessoa com a Rua Índios Cariris. 

Nesta quadra, encontramos alguns poucos exemplares de prédios que nos fizeram recordar do 

conjunto Art Déco da Rua Maciel Pinheiro (H-1, H-2, e H-3) – sempre no primeiro andar – e 

logo abaixo, espaços comerciais – acima, residências, uma composição na paisagem entre o 

―novo‖, moderno e, o ―antigo‖ que abre espaço à novas vanguardas. Na quadra seguinte, 

poucos exemplares dos prédios apresentavam esta característica. Encontramos mais à frente, 

caminhando pela Rua João Pessoa, o prédio da Rádio Caturité-AM (I-1). Mais um exemplo de 

prédios no formato de ―Ferro Passar‖, encontramos nesta quadra.  
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Fig. 24. Mosaico  II – Segunda excursão pelo centro de Campina Grande-PB. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 
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A cada quadra que avançávamos, no sentido Bairro da Prata-Centro, percebíamos se 

intensificar o ritmo das pessoas, os passos iam ficando mais apressados. Sentíamos que, 

naquele trecho da Rua João Pessoa, o tempo estava acelerado. Mercadorias e pessoas se 

moviam num fluxo bem diferente daquele encontrado por nós, na primeira quadra da Rua 

João Pessoa, já próximo a Praça Felix Araújo e, do Albergue Prisional do Monte Santo.  

No encontro da Rua João Pessoa com a Rua Augusto Severo, temos o primeiro acesso 

às Boninas, a partir da Rua João Pessoa. Trata-se de um beco. Desta quadra em diante, aquela 

arquitetura Art Déco vai sumindo da nossa paisagem urbana. Um único frontispício nos 

chama a atenção aqui. Os outros dois acessos às Boninas são, respectivamente, aqueles dos 

becos: Bartolomeu de Gusmão e Miguel Barreto – ambos também dão acesso as Boninas, a 

partir da Rua João Pessoa. Estas passagens estreitas contrastam com a artéria da cidade que é 

a Rua João Pessoa. Encontramos também este contraste espacial na Rua Maciel Pinheiro 

quando nos dirigimos em direção a Rua Barão do Abiaí.  

A última quadra por nós percorrida na Rua João Pessoa é marcada pela chegada ao 

Monumento a João Rique (K-1) e ao edifício Progresso (J-2). Ao seu lado, localiza-se o 

prédio do Banco do Nordeste (K-2). Várias foram as reformas urbanas pelas quais passaram o 

centro da cidade de Campina Grande e, as barraquinhas que ficam defronte a Antiga Loja 

Vênus Calçados (J-3) permanecem. Atualmente este prédio foi transformado em galeria de 

lojas populares. Este prédio também não possui um formato de ―Ferro de Passar‖ mas, tem as 

suas ―quinas‖ arredondadas – curvas.  

Durante nossos encontros com os docentes na Central Integrada de Aulas (CIA-

UEPB).  Planejando as excursões pelo centro discutimos a importância destes prédios-

galerias. Rasteiro (2008) nos oferece uma classificação tipológica dessa arquitetura. Temos a 

Galeria Palomo como outro marco importante na cidade desta arquitetura. Num dia chuvoso, 

a excursão geográfica pode ocorrer num destes prédios-galerias. Sua inspiração advém, 

segundo Rasteiro (2008) das passagens parisienses. Walter Benjamim (2009) possui uma obra 

intitulada: Passagens que lança luzes sobre este tema na perspectiva da caminhada à flâneur. 

Ao lado deste prédio onde ficava a Antiga Loja de Calçados Casa Vênus, fica o 

Monumento a João Rique. Defronte ao monumento, fica o prédio projetado pelo próprio João 

Rique. Este prédio carrega seu nome. Durante muito tempo este fora um dos mais altos 

prédios da cidade de Campina Grande, ao lado do prédio da antiga Telpa – empresa estatal de 

telecomunicações e, do Edifício Lucas, que abriga, atualmente, as lojas oficiais de Treze e do 

Campinense Clube, no contexto espacial do Calçadão da Cardoso Vieira. Na atualidade, os 
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maiores prédios talvez se encontrem não no centro da cidade, mas, nos bairros da Prata e, do 

Alto Branco.     

Saindo da Rua João Pessoa, em direção a Praça da Bandeira, percebemos a 

sinuosidade espacial que encontramos na Rua Marquês do Herval. Essa sinuosidade é 

perceptível quando observada na direção da Rua João Suassuna no sentido Centro-Monte 

Santo. Esta sinuosidade produz um efeito similar ao da curva da Floriano Peixoto na altura do 

Teatro Municipal, à exceção do declive. O prédio que dá acesso ao Beco 31 na altura da Rua 

Marquês do Erval é também no formato de ―Ferro de Passar‖, Beaux-Arts. Próximo dali, 

seguindo em direção ao prédio da Agência Central dos Correios da Praça da Bandeira, 

passamos pelo prédio do Antigo Banco do Estado Paraiban (K-3). Esta rua também dá acesso 

às Boninas. Ele fica ao lado dele um prédio que também possui o formato ―Ferro de passar‖, 

Beaux-Arts.  

Em seguida passamos pela Escola Alfredo Dantas – aqui observamos sua marquise e 

fachada, além da presença dos dois leões que guardam a entrada. De lá observamos o 

Calçadão da Cardoso Vieira, próximo ao Edifício Lucas. Passamos na frente Shopping Edson 

Diniz (L-3), ao lado da Praça da Bandeira, que se encontrava em reforma. Depois da reforma, 

aos sábados neste espaço, assim como o Calçadão da Cardoso Vieira, se apresentam artistas 

da cidade e, de cidades circunvizinhas. Encerramos a segunda excursão, voltando para o 

prédio dos Correios, no centro da cidade.  
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Fig. 25. Mosaico – II – Segunda excursão pelo centro de Campina Grande-PB. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 
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Acima temos alguns marcos referencias do espaço geográfico do centro percorrido na 

excursão geográfica. Esta primeira excursão focalizou-se na identificação, quantificação, 

descrição funcional dos prédios deste percurso. A toponímia das ruas também foi objeto da 

caminhada. Os discentes da Licenciatura em Geografia fizeram uso do caderno de campo e do 

recurso da fotografia para registros da excursão geográfica.  

 

5.3 Entre ruas e becos 

 

Drão! 

O amor da gente é como um grão 

Uma semente de ilusão 

Tem que morrer pra germinar 

Plantar nalgum lugar 

Ressuscitar no chão 

Nossa semeadura 

Quem poderá fazer aquele amor morrer 

Nossa caminhadura 

Dura caminhada 

Pela noite escura 

[...] 

Drão! 

Não pense na separação 

Não despedace o coração 

O verdadeiro amor é vão 

Estende-se infinito 

Imenso monolito 

Nossa arquitetura 

Quem poderá fazer aquele amor morrer 

Nossa caminhadura 

Cama de tatame 

Pela vida afora 

(Drão. Gilberto Gil).  

 

Assim como a segunda excursão geográfica, a terceira também ocorrera no âmbito do 

Estágio Docência. A segunda e a terceira excursão foram realizadas por nós no primeiro 

semestre de 2016. Assim, no dia 19-04-2016 – uma terça-feira – realizamos nossa terceira 

excursão geográfica pelo centro histórico da cidade de Campina Grande. Excursionamos o 

centro da cidade de Campina Grande, no período da tarde, às 14h30min. Sete discentes da 

Licenciatura em Geografia participaram desta excursão geográfica, além dos docentes, Dr. 

Antonio Albuquerque da Costa e Me. Arthur Tavares Valverde.  
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Fig. 26. Mapa da terceira excursão geográfica. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 

  

Assim como na segunda excursão geográfica, nos encontramos novamente no Prédio 

da Agência Central dos Correios (A-1), da Praça da Bandeira. Caminhamos em direção a Rua 

Irineu Jofily. A Praça da Bandeira, naquela oportunidade, estava cercada por barreiras 

metálicas, pois, se encontrava em reforma. Contornamos a Praça da Bandeira passando ao 
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lado do Colégio Imaculada Conceição – CIC-DAMAS (A-1). O prédio desta escola, tanto 

possui entrada na Rua Marquês do Herval, quanto na Av. Floriano Peixoto. Após a reforma, 

este trecho da caminhada ganhara sinalização para deficientes visuais no seu piso.  

Passamos em frente ao Café Aurora, mais especificamente, nos assentos especiais, 

voltados para aqueles que desempenham o ofício de engraxates. Esses assentos foram 

inventados por Morris N. Kohn em 1890. Há uma tradição oral italiana, napolitana, que conta-

nos que, o ofício de engraxate surgira no início do século XIX quando um operário poliu, em 

sinal de seu respeito, as botas de um general francês, e, em troca, fora recompensado com 

uma moeda de ouro. É provável que o ofício de engraxate tenha sido introduzido no Brasil a 

partir da entrada de italianos, no período da Segunda Guerra Mundial. É durante esse período 

que surgem os sciusciàs – garotos com jornais, chicletes, cigarros e outros produtos, 

enriquecendo e complexificando estas profissão.  

Nestes assentos do ofício dos engraxates registramos em nossa caminhadas pelo centro 

da cidade o ―cochilo‖ de um artista especial, posto que carrega, consigo, o nome da cidade: 

Biliu de Campina: ―O carrego do Brasil‖ – junto com o Baixinho do Pandeiro, carregam junto 

com seu forró, sua arte e o nome da cidade de Campina Grande. No Brasil, no dia 27 de abril, 

comemoramos o Dia do Engraxate. O ofício de engraxate se apresenta como uma arte de 

fazer, conforme Michel De Certeau (1998) nos apresenta em sua proposta de invenção do 

cotidiano. Alguns engraxates realizam apenas  

Nesse primeiro momento realizamos novamente, uma descrição da arquitetura dos 

prédios e de suas respectivas funções sociais, públicas. Nessa direção, analisamos os 

frontispícios dos prédios. Essa análise foi feita com um conjunto maior de pontos de 

observação e, de descrições geográficas, quando comparada com as excursões anteriores. 

Nesse sentido foi possível registrar informações mais precisas que, na primeira excursão 

geográfica, construída com o Grupo Escolarcidade. Essa terceira excursão foi realizada num 

passo e, compassos, mais lentos que, nas duas primeiras excursões. Nestas observações 

constatamos que, muitas das construções destas ruas, ainda constituem construções 

residenciais, as quais foram adaptadas para o segmento do comércio.  

Da Praça da Bandeira avistamos, nas duas esquinas iniciais que compõem a quadra 

inicial da Rua Irineu Jofily, o prédio do Antigo Cinema Capitólio e, a lanchonete popular do 

Pessoa Lanches (A-2). O antigo Cine-Theatro Capitólio
108

, inaugurado em 20 de novembro de 

1934 por Olavo Wanderleu. O Cine-Theatro Capitólio foi projetado por ―Mestre Abílio‖, e 
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contava com mil assentos para espectadores. O Cine-Theatro Capitólio tinha, originalmente, a 

sua antiga entrada, exatamente no formato de ―Ferro de Passar‖ no estilo Beaux-Arts. Esta 

entrada do Cine Capitólio ficava no cruzamento da Irineu Joily com a Rua Treze de Maio. 

Essa entrada se encontra na fechada do prédio mas, conforma-o também, num formato de 

―Ferro de Passar‖.  

 

 

Cine Capitólio – 1934 

 

Cine Capitólio – 1990 

 

Cine Capitólio - 2017 

 

Cine Capitólio 2017 

Fig. 27. Comparativo entre imagens fotográficas do prédio do Cine Capitólio. Fonte: Retalhos Históricos de 

Campina Grande. Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2009/11/cine-capitolio-anos-

30.html#.WdD3Y2hSzIU> Acesso em: 01-10-2017. 

Na segunda excursão, ao caminharmos pela Av. Getúlio Vargas nos deparamos com 

um terreno no qual estava sendo construído um prédio. Conversamos que ali havia, no 

passado, um cinema: o Cine Avenida. Juntamente com o Cine-Teatro São José
109

, fundado em 

1945, compunham um conjunto harmônico de uma arquitetura voltada para a sociabilidade na 

cidade. Antes da reforma, em 2010, os discentes da UEPB ocuparam aquele espaço e 

passaram a realizar atividades culturais, exibição de filmes e, encabeçaram a luta pela sua 
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reforma. O Cine-Teatro São José passou, por esta reforma, concluída, com apoio do Governo 

do Estado da Paraíba, em julho de 2014.  

O cinema
110

 chegou a Campina Grande 14 anos depois que os irmãos Lumière 

inventaram o cinematographo. O cinema era marca espacial da simbologia da modernidade 

que chegava na cidade. Havia na atual Rua Maciel Pinheiro outros dois cinemas: o Cine-

Teatro Apolo
111

, fundado em 1912 e funcionara até 1943 e, o Cine Fox
112

 chamado, 

popularmente à época, de Cine ―Pulga‖, compunham os espaços dedicados a sociabilidade 

campinense através da Sétima Arte.   

Traz-nos luzes a este tema a monografia proposta por Roma (2011) intitulada: 

“Cinema ainda é a maior e mais barata diversão”: uma leitura geossimbólica dos cinemas 

de Campina Grande-PB. E, também na dissertação de mestrado proposta por Souza (2009) 

intitulada: Cinematographo: a imagem da modernidade e das práticas socioculturais na 

cidade de campina grande - 1900-1940.   

Interessante que, no comparativo entre estes dois principais cafés da cidade: o Café 

Autora
113

 e o Pessoa Lanches (A-2) (talvez o terceiro seja o do Henrique Lanches, no 

Calçadão da Cardoso Vieira). Primeiramente, foi o Café Aurora a utilizar um revestimento de 

granito que traz um brilho especial em sua fachada. O Café Aurora, com cor Preta e, o Pessoa 

Lanches, com uma cor vermelha. Contrastam as cores da bandeira do nosso Estado entorno de 

um prazer comum – tomar um café na companhia dos passantes. O Café Aurora foi 

inaugurado em 1984 com a presença de empresários e do Prefeito Ronaldo Cunha Lima. O 

mesmo que Inaugurara o Parque do Povo e iniciara naquele espaço o Maior São João do 

Mundo.     

Da calçada da Escola de Inglês CCAA, no encontro da Rua Irineu Jofily com a Rua 

Treze de Maio avistamos, à nossa esquerda, a antiga entrada no Cine Capitólio e, no 

horizonte, o prédio da Primeira Igreja Batista de Campina Grande. A Rua Treze de Maio dá 

acesso ao Parque do Povo e, tem como característica marcante do espaço, a presença de 

restaurantes, especialmente, pizzarias.   
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Caminhando pela Rua Irineu Jofily, o professor Dr. Antonio Albuquerque da Costa 

nos falou da época áurea dos cinemas em Campina Grande. Nesta rua dois importantes 

cinemas compunham o cenário da sociabilidade campinense nas últimas décadas do século 

XX: falamos dos cinemas Capitólio e Babilônia (A-3). O primeiro se encontra, na atualidade, 

deteriorado – apenas sua fachada e paredes laterais indicam a sua antiga função – seu teto já 

foi completamente abaixo.  

Numa perspectiva geográfico-educativa, o professor de geografia pode, problematizar 

junto o discente na excursão: o que funcionava aqui, neste espaço, antes de se tornar um 

cinema? Antes da reforma urbana promovida por Vergniaud Wanderley, na década de 1940, 

ali ficava a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com a sua derrubada, esta Igreja é deslocada 

pelas forças do progresso para o Bairro da Prata
114

. Outra questão que a situação geográfica 

do Cine Capitólio levanta é: qual o sentido geográfico, para a cidade de Campina de Grande, 

em possuir um cinema numa praça pública, no centro da cidade, na área core da economia? É 

simples, a sociabilidade.   

Na frente do prédio do antigo Cinema-Teatro Capitólio, funciona hoje uma feira de 

ambulantes – os quais trabalham com produtos eletrônicos. A identidade desse comerciante 

nômade, no nosso entendimento, pode gerar interessante problematização, para a educação 

geográfica na cidade, pois, indagamos: não são exatamente, estas práticas nômades dos 

camelôs, dos catadores de resíduos, dos prestamistas, que, atualizam as antigas práticas 

espaciais, econômicas, dos tropeiros, fundadores da cidade?! Entendemos que sim.   

Há, na atualidade, uma especulação acerca da possibilidade da Prefeitura de Campina 

Grande construir um novo shopping popular na cidade. Nesta hipótese, os ambulantes 

passariam a contribuir com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Campina 

Grande (IPESEN). Estes comerciantes ambulantes ocupam o espaço público da Praça 

Clementino Procópio, em clara luta pelo direito ao trabalho e ao sustento de suas famílias. 

Lutam por assentamento ou, alocação, no comércio. Essa luta pelo território ―grita aos nossos 

olhos‖, na paisagem do centro da cidade de Campina Grande.    

Antes mesmo de continuarmos nossa caminhada, em paralelo às paredes do Cine 

Capitólio, encontramos uma das mais tradicionais lanchonetes da cidade ao lado do prédio do 

antigo cinema – O Pessoa Lanches (A-2). Neste ambiente são servidos, além de lanches, 

refeições. Durante o dia está sempre bem cheio o pequeno espaço. O aroma que dali exala, 
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Senhora da Guia localizada no bairro vizinho do São José.  
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dependendo do horário do dia é, de pão assado, café e sopa. Esta lanchonete que forma uma 

das esquinas da Rua Irineu Jofily, juntamente com o Cine Capitólio, se apresenta como, a 

opção popular para o café, da manhã, tarde ou noite. Este espaço faz concorrência com o café 

―chique‖ da Praça da Bandeira – o Café Aurora. Neste, um público bem diferenciado na 

multidão consome, além do café, o espaço da Praça da Bandeira. Naquele, os operários do 

comércio e, transeuntes, que se confundem com a massa caminhante, no centro da cidade.  

Voltamos a caminhar. Atravessamos o encontro da Rua Irineu Jofily com a Rua Treze 

de Maio e, na quadra seguinte encontramos o prédio do segundo cinema da Rua Irineu jofily – 

o Cine Babilônia (A-3). Hoje, trata-se de shopping center frequentado pela classe média alta, 

da cidade de Campina Grande. Neste espaço não encontramos tantos chineses e, coreanos, 

como encontramos no Shopping Popular Edson Diniz. Produtos mais sofisticados e ditos 

―originais‖, ―de marca‖, se encontram neste espaço do comércio da cidade.  

O atual piso da galeria onde ficava o Cine Babilônia aponta as pedras portuguesas que 

faziam parte do projeto original do piso da Praça da Bandeira. No passado, esse piso 

composto por pedras portuguesas, defronte ao Cine Babilônia, formava um mosaico que 

imitava os fremes de um rolo de filme. Intrigante é que esta mesma imagem esteja no portal 

da atual Galeria Comercial Babilônia na qual, em cada freme, o visitante encontra uma 

imagem da cidade de Campina Grande. A capa da obra proposta por Jônatas e Lira (2012) 

intitulada Retratos de Campina Grande – um século em imagens urbanas publicado pela 

editora da UFCG, também traz esta composição entre cinema e cidade.      

Defronte ao Cine Babilônia fica uma galeria comercial (B-1) na qual funciona a 

livraria Nobel. Ao lado desse prédio, onde existe, atualmente, uma loja de perfumaria, há um 

galpão, muito bem conservado, com aspecto arquitetônico semelhante ao dos galpões da Av. 

Almeida Barreto, e também, daqueles encontrados nas Boninas, e àqueles do acesso ao Açude 

Velho, saindo da Estação Velha, passando pelo prédio da Antiga Gráfica Municipal.  

Entendemos que, este conjunto guarda estreita relação com a história da cidade, 

especialmente, no que toca a contextualização da época áurea do algodão e, de do seu 

beneficiamento, via processos industriais, na cidade. Nesta quadra funciona ainda uma 

importante escola particular – a Escola Motiva. Escola, atualmente, com a mensalidade mais 

alta do centro da cidade. Na frente da escola há um painel com a descrição toponímia desta 

rua – explicando, inicialmente, a quem passa pela rua quem foi Irineu Jofily. Indagávamos por 

que outras ruas não possuíam esta forma de apresentação, de exposição da sua história e 

geografia.  
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Nosso ponto de observação seguinte ocorreu na Praça Coronel Antonio Pessoa – 

também conhecida como ―Praça da Morgação‖ ou, ainda, ―Praça dos Punks‖.  Nesta praça um 

há circuito de serviços que, se destaca no espaço geográfico do centro da cidade. Há, envolta 

da praça, muitas escolas preparatórias para concursos e, cursinhos pré-universitários. No seu 

entorno há uma faculdade particular – a UNESC – a qual contribui para uma dinâmica intensa 

de estudantes na paisagem urbana da cidade.  

Neste enclave verde do centro da cidade encontramos um monumento composto por 

uma estátua de corpo inteiro de João Pessoa. Porém, a praça é dedicada a Epitácio Pessoa – 

este talvez seja o único monumento do centro, em que a estátua está sobreposta a um ―altar‖, 

em formato de escadaria. Durante os intervalos dos cursinhos é comum encontrar, nesta praça, 

estudantes conversando aos pés da estátua de João Pessoa. Desta posição avistamos os altos 

prédios do Largo do Açude Velho, em contraste com a fachada de residências adaptadas ao 

comércio, que circundam a praça. Ali as sombras proporcionadas pelas copas das árvores 

formavam uma amenidade, propícia para o descanso, e conversa entre nós, os caminhantes. 

Nessa praça encontramos um casarão (B-2) que lembrava as casas encontradas em algumas 

quadras na Av. Getúlio Vargas e, na Rua das Castanholas. Muitos desses casarões foram 

derrubados e construídos prédios ―mais modernos‖
115

.  

No mural (B-3) do estacionamento da faculdade particular no largo da Praça Coronel 

Antonio Pessoa encontramos a presença de três formas de linguagens urbanas inscritas: a 

saber: a pichação, o grafite e o stick. O olhar mais apressado, poderia identificar apenas uma 

destas linguagens. Esse mural foi objeto de nossas conversas geográficas na caminhada. Para 

maiores aprofundamentos sob esta perspectiva indicamos a reflexão proposta por Duarte 

(2006, 2010), respectivamente, sua dissertação e tese doutoral voltada para a compreensão 

destas linguagens urbanas na cidade de Campina Grande.  

Seguimos nossa excursão geográfica, em direção ao Monumento ao Sesquicentenário, 

da Cidade de Campina Grande (C-1). Passamos por este monumento na primeira excursão, 

ainda em 2015, com o Grupo de Estudos Escolarcidade. Caminhando, discutíamos porque 

muitos dos moradores da cidade passaram a nomear o monumento de ―Fábrica de Jumentos‖. 

Esta discussão nos levou a refletir uma ausência sentida no monumento dos Tropeiros: nele, 

temos a homenagem ao índio – notadamente da etnia Ariús – temos, ainda, a mulher com uma 

bolsa de recolhimento de algodão – e o tropeiro – a imagem do jumento como força motriz e, 
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 A imagem que abre o Manifesto Poro trabalhado na introdução dessa dissertação traz uma reflexão sobre esta 

relação entre o ―novo‖ e o ―velho‖, o ―antigo‖ e o ―moderno‖ na cidade. Enquanto caminhávamos avistamos um 

interessante grafite no muro do estacionamento da Faculdade UNESC. 



219 

auxiliar, no processo de construção da cidade era uma falta sentida e, estava expressa em 

música cantada por Luiz Gonzaga – Apologia ao jumento – nosso monumento de aniversário 

ao Sesquicentenário da cidade de Campina Grande traz consigo, a materialidade desta 

homenagem. Atualmente está sob a tutela do Sesc-Campina Grande como Museu Digital de 

Campina Grande. Em seguida temos o início da Rua Rui Barbosa. Esta rua compõem a 

quadra, a qual contornamos, a partir da Rua Irineu Jofily.    

Continuando nossa caminhada, paramos para observar o monumento do nosso 

Sesquicentenário, ainda na Rua Irineu Jofily, da calçada oposta ao prédio da antiga 

concessionária de veículos Cavesa. Assim como o prédio da antiga fábrica de cachaça 

Caranguejo, este também foi vendido para investidores do setor imobiliário – provavelmente 

torres prediais devem, num futuro próximo, fazer parte deste cenário urbano da cidade. Na 

direção em que caminhávamos, trata-se ele do prédio da esquina final da Rua Irineu Jofily e, 

que possui uma de suas laterais direcionadas para o Largo do Açude Velho. A esquina oposta 

a esta concessionária abriga antigos galpões da época áurea do algodão, na qual Campina 

Grande era conhecida como: A Liverpool Brasileira. Discutimos entre os docentes e discentes 

da Licenciatura em Geografia (UEPB), o contraste entre os frontispícios destes antigos 

galpões, da época áurea do algodão – hoje oficinas mecânicas, contrastando com as torres de 

prédios modernos, que começam a cercar os arredores do Açude Velho.  

  No semáforo que dá acesso à calçada das antigas Lojas Decorama e, que se localiza 

na última quadra, antes de chegarmos à loja do Hiper Bompreço do Açude Velho, não 

atravessamos a faixa de pedestre e, contornamos o quarteirão pela Rua Rui Barbosa sentido 

Centro – fazendo um retorno pela rua por detrás da Irineu Jofily. Esta rua é a continuação do 

fluxo de automóveis que vem da direção do Açude Velho e segue em direção ao Parque do 

Povo que fica ali a poucos metros. Na esquina da Rua Rui Barbosa continuamos contornando 

o quarteirão sentido Praça Coronel Antonio Pessoa. Interessante notar que esta rua guarda 

certa relação de imagem reversa com a Rua Irineu Jofily – é calma – não passa tantos carros e, 

o conjunto de residências guardam uma harmonia arquitetônica uma em relação às outras.  

 Na Rua Rui Barbosa, encontramos um conjunto de frontispícios de residências, o qual 

contrastava com aqueles que estavam protagonizando a Rua Irineu Jofily. Foi observado, nas 

caminhadas que, este conjunto, se assemelhava ao conjunto Art Déco da Rua Maciel Pinheiro 

e que, na Rua Irineu Jofily, havia, ainda, algumas fachadas preservando uma identidade 

arquitetônica, também próxima destas encontradas na Rua Rui Barbosa (C-2). Nela temos um 

prédio que, quando observado, do início da Rua Rui Barbosa (parte baixa, em direção ao 

acesso ao Parque do Povo) – olhando para a parte alta, centro da cidade – produz uma ilusão 
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ótica – como se a rua fosse sem saída. A varanda desta casa, um restaurante vegano, em 

curva, descortina no horizonte da paisagem, gradativamente, um acesso a Rua Treze de Maio. 

Ainda nesta rua, encontramos o frontispício de uma residência que, assim como aquela 

registrada na galeria comercial na Rua Irineu Jofily, não possui entrada frontal, mas lateral.  
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Fig. 28. Mosaico – III – Terceira excursão pelo centro de Campina Grande. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 
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Completamos o contorno do quarteirão, retornando para a Praça Coronel Antonio 

Pessoa. No final da Rua Rui Barbosa encontramos alguns casarões bem conservados. Paramos 

na Padaria Campinense para descasarmos e lancharmos. No cenário da padaria, nos chamara a 

atenção, os pesos utilizados em antigas balanças comerciais e os baldes de cobre. Refletimos a 

sua relação com a Revolta de Quebra Quilos na cidade. Muitos daqueles pesos se encontram 

submersos no Açude Velho até hoje. Ao sairmos da Padaria Campinense, observamos o 

frontispício das casas do entorno da praça. Muitas delas encobertas por placas de propaganda. 

Observamos o contraste destas casas comerciais, com os altos prédios que, se concentram 

próximo ao Açude Velho (C-3). De volta a Praça Coronel Antonio Pessoa (Morgação), 

seguimos caminhando em direção a Rua da Pororoca, estávamos próximo da Rua das 

Castanholas. Caminhamos em direção a Rua João da Mata. De lá, seguimos em direção ao 

prédio da Maçonaria Regeneração Campinense. Caminhávamos na direção da Praça 

Clementino Procópio.  

     Ao redor da Praça Coronel Antonio Pessoa, encontramos um prédio construído em 

1928. Interessante que esta data se encontrava inscrita na sua fachada. Este prédio fica na 

esquina da Rua Majó Manuel Juvino do Ó e ele dá acesso ao prédio do Jornal da Paraíba e, 

quem segue pela Rua Vidal de Negreiros, passa pelo prédio da Maçonaria Regeneração 

Campinense. Ambos os percursos, confluem na direção da Praça Clementino Procópio. A 

Maçonaria Regeneração Campinense foi fundada em 19 de agosto de 1923 por 40 homens de 

notória e elevada conduta moral. No ano de 2016 ela completara 93 anos de existência. A 

Loja Maçônica Regeneração Campinense foi reconhecida como sendo de utilidade pública 

pela Lei 5.859 de 7 de janeiro de 1994. Várias ruas e monumentos na cidade de Campina 

Grande são expressões da simbologia maçônica. Destaque para as pirâmides espalhadas pela 

cidade. No encontro da Rua João da Mata com a Rua Vidal de Negreiros há o Monumento 

Maçônico (D-1) – o qual teve o projeto arquitetônico feito por Francisco Assis de Almeida e 

Geraldino Pereira Duda e, o respectivo projeto filosófico da obra, por Ailton Elisiário de 

Sousa, todos maçons.  

Na cidade de Campina Grande a história da maçonaria está ligada ao Clube das 

Acácias. Este poderia ser uma sugestão para o professor de Geografia trabalhar o tema da 

cidade com seus alunos. Assim poderiam eles investigar não só a aproximação da Maçonaria 

com os espaços de sociabilidade campinense, como também, elucidar a história da cidade de 

Campina Grande, através destes espaços sociais, clubes sociais, a exemplo do próprio 

Campinense Clube, Clube do Trabalhador, no Bairro da Prata, Clube Campestre, no bairro do 

Catolé, o qual reúne boa parte da sociedade médica da cidade, dentre outros.   
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Seguimos nossa caminhada, em direção à Rua da Pororoca. Nela encontramos um 

conjunto de residências de um e, de dois andares. Nesta rua encontramos alguns becos, sem 

saída. Um ambiente que nos lembrou o de um ―labirinto‖, se apresentou aos nossos olhares 

nessa rua. Nela há um conjunto de frontispícios bem conservados de casas antigas, com 

grandes janelões nas fachadas que, guardam entre si, alguma simetria, harmonia.  

Saímos da Rua da Pororoca e, nos aproximamos de uma das entradas da Rua das 

Castanholas. Passamos em frente a uma das ruas que dão acesso ao enclave arbóreo 

proporcionado pelas Castanholas. Trata-se de um enclave arbóreo no centro da cidade – essa 

rua, ela liga o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP) – no largo do Açude Velho, ao 

Adro da Igreja Nossa Senhora da Conceição na Av. Floriano Peixoto – com uma sombra 

perene. Seguimos em direção a Rua João da Mata. De lá caminhando em direção a Praça 

Clementino Procópio, ao término da Rua João da Mata, temos o Monumento Maçom (D-1).    

 Nessa etapa da excursão geográfica, encontramos o contraste de dois frontispícios. O 

primeiro, bem conservado – expresso na casa de recepções Chez Vous e, o segundo prédio, 

vizinho, deteriorado. Passamos em frente ao prédio da Maçonaria – Regeneração 

Campinense. Encontramos, ao lado da Loja Maçônica Regeneração Campinense, uma casa 

(D-2), a qual trazia, na entrada, como um portal, um arco. Estes arcos, a exemplo dos prédios 

em formato de ―Ferro de Passar‖ são uma constante na paisagem geográfica do centro da 

cidade de Campina Grande. Foi observado, também, a presença constante de automóveis na 

Rua Vidal de Negreiros. Essa presença de automóveis, nas ruas anteriores, a exceção da Rua 

Irineu Jofily, era menor. Chamou a nossa atenção, o prédio da Primeira Igreja Batista de 

Campina Grande, que fica ao lado do prédio do Antigo Hotel Ouro Branco e, próximo do 

antigo prédio do INSS na Rua Lourenço Porto.  

Caminhamos até alcançamos o Coreto Central da Praça Clementino Procópio – no 

momento, estava sendo utilizado como abrigo, por moradores de rua. A rua como moradia e 

não como passagem, como permanência pode ser um ponto de observação inicial à 

problematização cara a educação do olhar geográfico. Muitas das marquises do centro e, não 

apenas esta do Coreto da Praça Clementino Procópio, servem de abrigo (poderíamos dizer, de 

lar?!) para parte da sociedade campinense. Assim, a própria ideia de lar é, espacialmente 

subvertida, pela lógica da exclusão social.  

Na Praça Clementino Procópio uma cena cada vez mais rara, nos chamou a atenção 

(D-3). Nela, uma mulher, talvez uma mãe, embalando uma criança, brincava no espaço 

interno da Praça Clementino Procópio. Porém, com um pouco mais de tempo observando, ela 

se senta no lugar da criança e subverte a lógica do espaço, evidenciando, a má utilização do 
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equipamento urbano. Não se tratava de um equipamento voltado para o público adulto e, sim 

para as crianças. O espaço da criança na cidade, assim como o olhar delas para a cidade, pode 

ser investigado através das reflexões propostas por: Silva (2008) na obra intitulada: Educação 

infantil no coração da cidade; Le Due (2006) na obra intitulada: A cidade em pequenos 

passos; Vogel, Vogel, Leitão (1995) na obra intitulada: Como as crianças vêem a cidade; 

Tonucci (1997) na obra: La ciudad de los niños e, Lima (1989), na obra intitulada: A cidade e 

a criança. Neste última, destacamos a metodologia leitura freireana, de educação do olhar 

geográfico, construída a partir da vivência dos sujeitos na cidade.  

Ainda na Praça Clementino Procópio, dizíamos, avistamos uma estátua de corpo 

inteiro dedicada às mães campinenses. Esse monumento nos chamou a atenção visto que, ele 

era o primeiro momento dedicado às mulheres, encontrado em toda a excursão. Encerramos a 

terceira excursão geográfica nesta praça.  

Neste mesmo dia, no período da noite, a Profª. Ms. Caline Mendes de Araújo, dentro 

da programação do componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia, marcara uma 

experiência lúdica para sua aula: um júri simulado, no qual o tema gravitava entorno do 

conceito de espaço geográfico. Foi uma excelente oportunidade, pois, alguns discentes desta 

turma, participaram da excursão geográfica, no período da tarde, pelo centro da cidade de 

Campina Grande. Assim foi possível realizarmos uma correlação com aquilo que foi 

observado no centro da cidade e, especialmente, na oportunidade de levarmos para a 

Universidade, as nossas observações e descrições geográficas, produzidas na excursão 

geográfica. Assim, a teoria geográfica foi articulada à prática da caminhada.    

No turno da noite, nesta experiência do júri simulado, burilamos esse rico material em 

um debate socializado, profícuo de articulação entre teoria e prática geográfica. Neste júri 

simulado, a tônica do processo de construção do conhecimento era permeada pelas correntes 

do pensamento geográfico e, com as posturas teórico-metodológicas, a serem adotadas frente 

aos mais variados problemas levantados das observações e descrições geográficas na cidade. 

O texto utilizado como referência e mediação para os debates no júri simulado foi o primeiro 

capítulo do livro Geografia Conceitos de Temas. Discutimos o texto do professor Roberto 

Lobato Corrêa, que tratava exatamente do conceito de espaço geográfico. A primeira parte do 

livro é dedicada a um conjunto de reflexões teóricas que fundamentam a reflexão geográfica 

e, em sua segunda parte, intitulada Práticas espaciais nos oferece o autor, subsídios para 

pensarmos esta relação entre teoria e prática, na educação do olhar geográfico dos discentes 

do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB.   

 



225 

5.4 Espaço de passagem: Rodoviária Velha 
 

 [...] 

Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero 

[...] 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

[...] 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida 

(Milton Nascimento e Fernando Brant).  

 

 Nós tivemos, nas duas excursões geográficas anteriores, como ponto de encontro e, 

início das caminhadas, o prédio da Agência Central dos Correios da Praça da Bandeira. 

Partimos, nesta quarta excursão geográfica, de outro lugar do centro da cidade de Campina 

Grande. Nesta excursão não tínhamos um percurso como referência, mas sim, um prédio, um 

ponto de observação da dinâmica sócio-espacial do centro da cidade. No nosso entendimento 

este prédio possui um rico potencial geográfico-educativo no centro da cidade. Trata-se do 

prédio do Terminal Rodoviário de Passageiros Cristiano Lauratizen
116

, popularmente 

conhecido como ―Rodoviária Velha‖ de Campina Grande.   

 Precisamos fazer algumas observações. Nas excursões anteriores a esta quarta, 

frisamos que, os itinerários não foram pré-estabelecidos de forma hermética. A primeira 

excursão geográfica, realizada com o Grupo de Estudos Escolarcidade. Esta excursão 

geográfica foi a nossa caminhada na cidade, mais circunscrita a um roteiro, diferentemente, 

das demais excursões. Assim, em se tratando de uma caminhada orientada, pelas conversas, 

textos de teoria e metodologia da pesquisa geográfica, a denominamos de caminhadas destras, 

em oposição ao modo de caminhar errático, organizado, por sua vez, na deriva.    

 Outra observação preliminar é a de que a cidade de Campina Grande possui uma 

Rodoviária (Nova) – localizada no bairro do Catolé e, o nosso primeiro contato visual, com o 

ambiente da Rodoviária Velha, nos remeteu ao contraste entre esses dois espaços geográficos. 

O Terminal de Passageiros, Argemiro de Figueiredo, Rodoviária Nova, inaugurado em 1985, 

talvez por se localizar próximo ao Shopping Partage, justifique o vazio urbano naquele 

espaço, em especial, no precário comércio que se desenvolve naquele lugar. Em João Pessoa, 

por exemplo, o espaço da Rodoviária expressa a vida comercial da cidade, ou seja, expressa 
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diferentes formas de sociabilidade e economia. Em Campina Grande, o espaço da Rodoviária 

Nova parece marcar mesmo o aspecto de passagem e, não de permanências, como acontece 

no espaço da Rodoviária Velha, no centro da cidade. Observemos, no mapa abaixo, a 

localização deste espaço sui generis de Campina Grande: 

Fig. 29. Mapa da quarta excursão geográfica pelo centro de Campina Grande. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017.  
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 Reunimo-nos, inicialmente, numa sorveteria que fica em frente à Rodoviária Velha, na 

Rua Barão do Abiaí. Enquanto esperávamos os demais membros chegar para iniciarmos nossa 

caminhada, alguns membros já saboreavam um sorvete artesanal à base de frutas. Esse talvez 

seja o grande diferencial desta sorveteria, em relação às demais sorveterias do centro da 

cidade. Discutíamos os processos técnicos e a origem das matérias-primas para a fabricação 

de sorvete. Olhávamos, a partir dela, a dinâmica sócio-espacial da Rodoviária Velha.  

 Ao lado da Rodoviária Velha, se encontra um prédio muito antigo da cidade 

denominado: A Calçadeira (A-1). Nela há uma loja especializada em calçados artesanais, os 

quais possuem o couro como matéria-prima. A primeira feria de Campina Grande era uma 

Feira de Gado. O espaço do Parque da Criança, próximo ao Açude Velho funcionava o Antigo 

Curtume São José
117

, da Família Motta, o qual funcionou de 21 de agosto de 1924 a 31 de 

dezembro de 1983. Atualmente esse dinâmica couro-calçadista se encontra nos bairros de 

Bodocongó e José Pinheiro. Há várias lojas do comércio do centro da cidade de Campina 

Grande vendendo calçados, mas os calçados oriundos dessa região do centro da cidade 

possuem este diferencial. Nele você negociará o valor da peça, diretamente, com o artesão que 

as fabrica e, as expõe. Nesta perspectiva, a própria exposição dos calçados artesanais, ela 

também evidencia uma criatividade distinta, das demais lojas do centro da cidade.   

 Da soverteria, avistávamos os ônibus todos vindos em nossa direção. Na visão inversa, 

nesta mesma Rua da Rodoviária Velha, nela, observamos a presença de hospedagens, bares e 

restaurantes populares. Quais seriam os elementos da culinária campinense utilizados na 

composição dos pratos ali servidos? Uma geografia dos temperos, dos sabores, poderia ser 

descortinada pela apreciação, itinerante, destes restaurantes populares. Além dos restaurantes, 

no período noturno funcionam alguns prostíbulos ao redor da Rodoviária. Essa perspectiva 

soturna da cidade também é evidenciada na Rua João Pessoa e, na Rua Índios Cariris no 

período da noite. Sobre este tema propomos um diálogo com o livro proposto por Cardoso 

(1996): A cidade não revelada.  

 E, também Ramos e Souza (2006) no livro intitulado: Territórios de confronto: 

Campina Grande-1920-1945. A obra é organiza por Ramos e Souza (2006) em três capítulos. 

O primeiro intitula-se: Cartografias do trabalho: homens e mulheres em ação. O segundo, 

por sua vez, intitula-se: Lugares de diversão e lazer: festas, bares e prostíbulos. Por fim, o 
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terceiro intitula-se: Cidade, cidades. Entendemos que este texto o professor de Geografia 

pode dialogar com o livro proposto por Cardoso (1996), intitulado: A cidade não revelada.    

 Da sorveteria onde nos encontramos, dizíamos, estava em evidência ao nosso olhar a 

marquise da Rodoviária Velha, considerada a segunda maior marquise de rodoviária do 

mundo – ficando atrás, apenas, da marquise da Rodoviária de Liverpool, conforme explicava-

nos o Prof. Dr. Antonio Albuquerque da Costa e, o Prof. Ms. Artur Tavares Valverde. Este 

caso (causo) pode ser mais um nexo entre Campina Grande com a cidade inglesa, além da 

rivalidade no mercado têxtil. Mas não é, simplesmente, pela extensão de sua marquise que a 

Rodoviária Velha representa um rico potencial geográfico-educativo. É por conta de sua 

função articuladora de pessoas e serviços que ela, assim, se caracteriza. A força polarizadora 

da cidade, em relação às sociedades dos municípios vizinhos, se expressa, espacialmente, 

neste lugar da cidade de Campina Grande.   

 Como há várias pessoas circulando envolta da Rodoviária Velha, uma sugestão para o 

professor de geografia trabalhar juntamente com seus a educação do olhar geográfico é, 

estudarem como as pessoas destas cidades circunvizinhas veem Campina Grande. Teríamos, 

então , uma compreensão acerca do ―olhar estrangeiro‖ dirigido à cidade. Neste diapasão, a 

linguagem informal, utilizada pelas pessoas, no comércio do entorno da Rodoviária Velha, 

pode revelar-nos uma geografia dos léxicos, cotidianos, utilizados por estas pessoas, bem 

como os referenciais espaciais, utilizados por elas, para se localizarem no centro da cidade de 

Campina Grande. 

 Caminhado sob a proteção da Marquise da Rodoviária Velha observamos um fluxo 

acelerado de pessoas. Abaixo dela forma-se um corredor para a passagem dos pedestres, entre 

as lojas do frontispício da Rodoviária Velha e, as bancas que divisam com a rua. São varias 

bancas do tipo que os ―sciusciàs‖  utilizavam na venda nômade e que, na Rodoviária Velha de 

Campina Grande, se encontram instalada como permanência. Nestas bancas são expostos 

produtos eletrônicos, roupas, comidas, balas e doces.  

 O espaço geográfico é marcado além da aceleração dos passos nesse corredor, por uma 

atmosfera auditiva confusa: pessoas conversam, oferecem produtos e serviços. Lembramos da 

ambiência da Feira Central. Mas era diferente, a paisagem observada na Rodoviária Velha. 

Talvez o fluxo de ônibus naquele espaço, fosse a primeira marca distintiva entre ambos os 

espaços. Mas não era a única diferença. Se na Feira Central o comércio gravita entorno dos 

produtos do primeiro setor da economia, da agricultura, na Rodoviária Velha encontramos 

muitas lojas de consertos de eletroeletrônicos que passam a diferenciar este lugar em relação 

àquele.    
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 Caminhamos dentro da Rodoviária Velha e percebemos uma grande variedade de 

produtos e serviços. Estes eram distintos daqueles ofertados no Shopping Popular Edson 

Diniz. Encontramos, por exemplo, alguns salões de beleza, lojas de consertos 

eletroeletrônicos, os mais variados. Chamou a nossa atenção os artífices-artesãos que 

consertavam calçados, bolsas, geralmente, as peças expostas eram de couro. No espaço 

interno da Rodoviária Velha os corredores são estreitos e há baixa luminosidade no ambiente. 

Indagávamos que telhas transparentes no teto poderiam sanar este problema sem, 

necessariamente, ampliar as despesas com a implantação de mais pontos de luz elétrica. A 

nossa caminhada no espaço interno da Rodoviária Velha é mais lenta que aquela desenvolvida 

na calçada deste prédio. Caminhamos nos corredores internos da Rodoviária Velha, em 

duplas, com dificuldade. Em alguns trechos caminhamos formando uma fila indiana.  

 Já considerando o entorno da Rodoviária Velha a educação do olhar geográfico pode 

ser desenvolvida a partir da observação do transporte alternativo utilizado pelas sociedades 

dos municípios vizinhos. Porém, salientamos que a rua principal da Rodoviária Velha é 

exclusiva para ônibus intermunicipais que ali realizam embarques e desembarques. Durante 

todo o dia há um intenso fluxo de pessoas e mercadorias no entorno da Rodoviária Velha. 

Este fluxo de pessoas de outras cidades e, comunidades rurais, ganha visibilidade nas ruas do 

centro da cidade de Campina Grande. De onde eles vêm?! Muitos deles, de cidades do Brejo e 

do Sertão.  

 A Rodoviária Velha é, em grande medida, responsável pela dinâmica sócio-espacial 

que se desenvolve no centro da cidade de Campina Grande. Boa parte das pessoas que 

caminham na Rua Maciel Pinheiro – ―rua-vitrine‖ do comércio campinense – são de 

municípios circunvizinhos que chegam a Campina Grande, através da Rodoviária Velha. 

Dentre o fluxo de mercadorias, que chegam pela Rodoviária Velha, há um destaque para o 

setor hortifrúti, o qual contribui no abastecimento da Feira Central. Originariamente, a atual 

Feira Central, localizava-se na Rua Maciel Pinheiro.  

 Os transportes intermunicipais participantes da dinâmica sócio-espacial, geográfica, do 

espaço da Rodoviária Velha, são ônibus, os transportes alternativos e as moto-táxis. Há a 

predominância de caminhonetas do tipo D-20 (A-2 e A-3), adaptadas, ao transporte de 

passageiros. Nesta perspectiva de análise dos transportes, o professor de Geografia pode 

trabalhar com seus alunos, a importância destes transportes alternativos para a construção da 

dinâmica sócio-espacial, geográfica, do centro da cidade de Campina Grande. Eles 

transportam não apenas passageiros, mas também, mercadorias. Que mercadorias são e, de 

onde elas veem?! Esta pode ser uma problematização inicial, nas pesquisas entorno da 
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educação geográfica na cidade. No centro da cidade de Campina Grande há um destaque para 

o uso de transporte ―moto táxis‖. A cidade de Campina Grande, na Mesorregião do Agreste da 

Paraíba, foi pioneira neste tipo de transporte, hoje legalizado no município.  

 Esta perspectiva do transporte público na cidade como elemento mediados para a 

construção de uma educação geográfica foi por nós trabalhada, Alencar, Bezerra, Oliveira 

(2010), no artigo intitulado: O transporte coletivo como elemento integrador de conteúdos e 

de estratégias metodológicas na geografia escolar. Neste momento tentamos ampliar este 

objeto de pesquisa, para a construção de um ambiência geográfico-educativa na cidade.       
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Fig. 30. Mosaico – IV – Quarta excursão pelo centro de Campina Grande. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida 

Bezerra, 2017. 
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Na Rodoviária Velha há, visivelmente, duas dinâmicas sócio-espaciais: uma endógena 

e, outra, exógena. Na calçada, além dos guichês das empresas de ônibus há: óticas, 

pastelarias, lanchonetes, fiteiros, balcões de mercadorias vindas de Santa Cruz e Caruaru, 

sobretudo, confecções, avistamos nestes pequenos espaços. Essa diversidade de produtos, 

cores, aromas, sons, salta aos nossos sentidos, na medida em que se encontram concentradas 

numa calçada que é, por sua vez, marcada pelo constante embarque e, desembarque, de 

passageiros. Internamente encontramos uma variedade de lojas prestando assistência técnica 

em eletrônica. Há vários artesãos que oferecem consertos de sapatos, bolsas, óculos. A estes 

serviços somam-se o setor alimentício, como açougues, lojas de laticínios que oferecem 

produtos do Sertão e do Brejo do Estado da Paraíba.  

Em seguida caminhamos até a parte oposta ao setor de embarque e desembarque da 

Rodoviária Velha. Nela encontramos uma banca que oferece pescados de outras regiões do 

Estado da Paraíba. Seguindo pela calçada, avistamos, na calçada da parte de traz da 

Rodoviária Velha um comércio de aves abatidas, provavelmente, advindas do Brejo, em 

especial Guarabira.  

Nesta parte detrás da Rodoviária Velha há uma banca de jornais e revistas usadas (B-

2). Neste aspecto ela se distingue em relação às bancas de revista da Praça da Bandeira. Nela, 

nos chamou a atenção a presença da Literatura de Cordel. Esta rua é mais arborizada e guarda 

um fluxo de caminhada e, de observação, mais lentos que na calçada principal da Rodoviária 

Velha. Nesta última, o ritmo da observação é ditado pelo andar apressado das pessoas que 

transitam por ali – não se pode parar! Quem para fica, geralmente, próximo ao meio-fio: 

limite entre a rua – espaço dos ônibus e veículos, com a calçada – espaço dos pedestres.  

Esta quadra onde fica localizada a Rodoviária Velha, ela é composta pelo prédio da 

Rodoviária Velha e, pelo prédio da Procuradoria do Município de Campina Grande (C-1). 

Desta última, na direção do contorno do prédio da Rodoviária Velha avistamos a nossa direita 

a Rua Barão do Abiaí. Aqui destacamos o prédio da loja de equipamentos musicais Olacanti. 

A Rua Barão do Abiaí é uma rua na qual o professor de Geografia pode trabalhar o conceito 

de especialidade funcional dos espaços, já que muitas lojas de eletrônica se encontram nela. 

Os consertos de televisores, e equipamentos eletroeletrônicos são feitos nesta rua.  

Nesta quadra, também o prédio da Procuradoria do Municipal de Campina Grande, 

apresenta um formato de ―Ferro de Passar‖. Completamos nosso contorno na quadra seguindo 

em direção a Feirinha de Frutas. Passamos pelo Edifício Prata e alcançamos a Rua Maciel 

Pinheiro. Estávamos em outra ambiência, certamente, mais luminosa, vitrines, propagandas. 

Atravessamos a Rua Maciel Pinheiro e caminhamos até a Rua Venâncio Neiva. De lá 
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passamos pelo Posto de Saúde Francisco Pinto e, pelo Antigo Posto Futurama. Finalizamos a 

caminhada nos despedindo em frente ao Shopping Edson Diniz.  

O espaço geográfico da cidade, assim entendido, como proposta de construção do 

conhecimento geográfico, leva em consideração o ensino e a aprendizagem geográfica na 

cidade dentro de uma perspectiva sócio-espacial, porquanto geográfica. E, nesta perspectiva, 

guarda consigo, um potencial para a educação política na cidade. A Rodoviária Velha é-nos 

um espaço geográfico dinamizador da entrada e, saída, de pessoas na cidade de Campina 

Grande a partir do centro da cidade. O movimento pendular diário, as permanências e 

sociabilidades naquele espaço geográfico está diretamente às nossas necessidades, nossos 

desejos. O que vêm buscar estas pessoas no centro da cidade de Campina Grande? Elas 

pessoas constroem o ambiente, através de sua prática andante, convivendo e experimentando 

o espaço geográfico da cidade. Transformando-o, através das práticas espaciais das 

caminhadas, em ambiência educativa. Transformando-o, portanto, num lugar de 

aprendizagem geográfica na cidade.   

 

5.5 ―Esquipar‖ pela cidade: dialogando com os discursos do olhar discente  

 

Deixe-me ir preciso andar, 

Vou por aí a procurar, 

Sorrir pra não chorar 

Se alguém por mim perguntar, 

Diga que eu só vou voltar 

Depois que me encontrar 

. (Cartola/Candeia) 

 

As excursões geográficas representam um modo de caminhar destro, orientado, teórica 

e metodologicamente. Já as derivas são a expressão de um modo de caminhar errático, tendo a 

desorientação por fundamento. Nas excursões trabalhamos com os conceitos procedimentais 

da pesquisa geográfica, já nas derivas, trabalhamos a teoria do jogo na acepção que Huizinga 

(2008) nos propõe em: Homo Ludens: o jogo como elemento na cultura (1938). Um jogo de 

atualização de nossa arquitetura, de nossa urbanidade, através das caminhadas à deriva na 

cidade.    

Assim, se nas quatro caminhadas anteriores aprendemos uma forma destra de olhar e, 

de caminhar pela cidade, com a caminhada à deriva apreendermos uma forma errática desse 

duplo movimento. Nesta direção realizamos uma caminhada à deriva no centro da cidade de 

Campina Grande, com uma turma mista do Componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em 

Geografia, formada por discentes da do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. 
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Alguns desses discentes eram orientandos do Prof. Me. Arthur Valverde e, do Prof. Dr. 

Antonio Albuquerque da Costa. Somando-se com a excursão realizada com o Grupo de 

Estudos Escolarcidade, em dezembro de 2015 e, as três excursões coordenadas pelos 

professores da Licenciatura em Geografia, no primeiro semestre de 2016, essa deriva 

constituiu a nossa quinta caminhada.  

Em cada uma dessas caminhadas destras erramos na tentativa de apreendermos o jogo 

da deriva na cidade. Erramos, primeiramente, em tentar enquadrar o jogo da deriva, no 

contexto teórico-metodológico da pesquisa geográfica, com um conjunto de pontos de 

observação, conforme Gomes (2013), definidos por nós a prioristicamente. Isto ocorreu na 

nossa primeira excursão geográfica. A deriva, como já observamos o expomos anteriormente, 

trata-se de um jogo e, não de um método. Já as excursões geográficas foram, realizadas com 

base num modo ―destro‖ de caminhar e, de olhar, porquanto orientado sempre por uma 

perspectiva teórico-metodológica e, científica. Já a deriva, nossa quinta caminhada, pelo 

centro histórico de Campina Grande, não. Ela ganhou as ―vestes‖ teórico-científicas, após a 

nossa prática de cidade ou, de pesquisa.  

Entendemos esta quinta caminhada, ao fim do quinto semestre do mestrado em 

Geografia do PPGG-UFPB, primeiro semestre de 2017, como sendo um jogo. Um jogo, por 

nós intencionado às práticas de pesquisas geográficas plurais, às quais, por sua vez, 

reclamam, cada uma, a seu modo (com base na qualidade do objeto pesquisado ou 

problematizado) um status quo de cientificidade. Isto, enquanto prática fundamentada por um 

método: o científico.  

Na introdução dessa dissertação dissemos: trabalhamos na perspectiva da construção 

de uma proposta de educação geográfica do olhar, a partir da prática espacial de caminhadas 

na cidade. Assim, entendemos que a construção do conhecimento geográfico na cidade, leva 

em conta consigo, três dimensões, a saber: (i) a conceitual (teórica); (ii) a procedimental 

(empírica), e (iii) a atitudinal (valorativa). Com base na articulação dessas três dimensões 

procuramos contribuir com a construção de corpografias ou, levantamento de uma 

problemática, a partir de elementos do olhar. Estes elementos foram por nós tensionados 

como tática do jogo urbano, no intuito desestabilizarmos, tanto o olhar dos discentes da 

Licenciatura em Geografia que conosco caminharam, quanto o nosso próprio olhar.  

Nesta perspectiva, a deriva geográfica se apresentou para nós como um jogo urbano, 

psicogeográfico, a partir do qual buscamos desenvolver uma atmosfera lúdica na cidade. Essa 

ambientação a construímos num duplo movimento: do caminhar e, do olhar, intencionalmente 



235 

desorientados.  Como se nota, essa educação do olhar geográfico, na cidade, se distancia do 

modo de olhar e, caminhar, destros, das excursões geográficas.  

Discutíamos, no contexto do Estágio Docência, o desafio de pensarmos os problemas 

que se desdobram quando o pesquisador na geografia opta por trabalhar com a categoria 

―estudo do meio‖, face ao conceito de espaço geográfico, na dimensão procedimental. 

Observamos que, nossa posição esteve voltada para a compreensão do espaço geográfico da 

cidade numa perspectiva, sócio-espacial. Esta acepção a intencionamos à educação 

geográfica. Estes foram alguns contornos que anteviram a deriva como quinta caminhada no 

centro histórico de Campina Grande.   

Assim, até esta quinta caminhada na cidade de Campina Grande percorremos, 

erraticamente, a literatura científica, filosófica, artística e política que compõem estas práticas 

que, no nosso entendimento, guardam entre si, em suas distinções, um aspecto comum: a 

leitura do espaço geográfico. Que na deriva, expressam um modo de olhar e, de caminhar, 

erráticos: desorientado, lento e incorporado, conforme Jacques (2012). Um caminhar com a 

―alma‖, na perspectiva da Didática Urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso.  

Se nas excursões geográficas, destacamos dessa relação, a construção da observação e, 

a da descrição, em torno do espaço geográfico, na deriva, por sua vez, destacamos a narrativa 

urbana, tal qual nos propõe Fernandes (2008) em: Narrativas urbanas de um caminhante. 

Após debates dentro do Grupo de Estudos Escolarcidade e, no componente do mestrado 

PPGG-UFPB – Tópicos Especiais – Cidade e Educação
118

 – reconhecemos que, apenas a 

quinta caminhada pode ser denominada de deriva.  

Esta caminhada, à deriva, realizamos no centro histórico de Campina Grande, ocorrera 

no dia 26 de maio de 2016, uma terça-feira, feriado de Corpus Cristi. Os alunos do Curso de 

Licenciatura em Geografia (UEPB) receberam, no convite, as seguintes informações: (i) tema, 

(ii) objetivo, (iii) problema, (iv) metodologia, (v) procedimento. O tema apresentado era o 

seguinte: A educação geográfica na cidade de Campina Grande-PB. Os objetivos: identificar, 

observar, descrever, relacionar, interpretar e propor situações de aprendizagem geográfica na 

cidade e para a cidade de Campina Grande-PB. O problema inicial proposto era o seguinte: 

que educação geográfica o centro da cidade de Campina Grande nos oferece enquanto 

experiência do olhar e, do caminhar?
119

 Para iniciarmos o jogo urbano da deriva formamos 

trios no local de encontro. Cada trio recebeu um caderno de campo e, uma caneta para registro 
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das observações e, descrições das propostas de situações de aprendizagem na cidade. Foi 

sugerido no convite que, quem tivesse câmera fotográfica ou gravador de áudio, levasse 

consigo à campo para registros.  

Ainda no convite foi sugerido que eles assistissem a um filme, um curta-metragem e, 

que lessem um texto, uma crônica. O filme e o texto possuíam uma mensagem na qual, ambas 

linguagens se complementavam. Intencionalmente, não utilizamos textos (artigos) na 

formatação da linguagem científica. 

 O filme utilizado foi o curta-metragem: A alma da rua
120

 – produzido pelos discentes 

do Curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Este filme 

foi produzido, inspirado na obra à qual fora extraída a crônica, o texto sugerido no convite. 

Esta crônica foi extraída do livro de João do Rio (1995): A Alma Encantadora das Ruas. Dela 

foi sugerida a leitura da primeira crônica, intitulada: A rua. Nela o cronista diz ―Eu amo a rua. 

Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e 

razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é 

compartilhado por todos vós. [...]‖ (RIO, 1995, p. 3). A deriva retoma esta dimensão sensível 

compartilhada (RANCIÈRE, 2003), por todos nós e que, pode nos conduzir, dentro do 

contexto das derivas, como mediações geográfico-pedagógicas a novas formas de educação 

científica e, política, na cidade.  

Até a realização da nossa quinta caminhada pela cidade de Campina Grande, uma 

deriva realizada com uma turma mista do Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB, no 

contexto do Estágio Docência, um longo caminho foi percorrido. No ano de 2013, ainda como 

Aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG), no componente 

Metodologia Para o Ensino de Geografia, Coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de 

Amorim Cardoso foi realizado uma caminhada pelo centro histórico de Fortaleza.  

Naquela oportunidade, todos nós tivemos, liderados pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de 

Amorim Cardoso, contato com alguns professores da Universidade Federal do Ceará, os quais 

nos apresentaram uma atividade de pesquisa e extensão desenvolvida pelos professores de 

Geografia e, de outras ciências desta Universidade, intitulado Trilhas Urbanas. Nossa entrada 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba (PPGG-

UFPB) teve esta prática espacial prévia de caminhada como fundamento.  

Uma segunda ―experiência andante‖, anterior ao próprio mestrado em Geografia no 

PPGG-UFPB ocorrera dentro do componente ―O ensino de geografia na cidade‖, cursado por 

                                                 
120

 Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=HSr0LovhRNs>>  
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nós no contexto da Especialização em Ensino de Geografia da UEPB. Esse componente foi 

ministrado pela Profª Ms. Marlene Macário de Oliveira, ainda no ano de 2014. Antes mesmo 

dessas duas experiências investigamos, ainda na graduação em Geografia na UEPB, o 

potencial geográfico-educativo  do centro da cidade de Campina Grande, através do Projeto 

de Extensão e Pesquisa Minha Cidade, Minhas Praças: Cartografia Geohistórica dos Parques 

e Praças da Cidade de Campina Grande – PB (2011-2012), coordenado pela professora e, 

então, Chefe de Departamento do Curso de História da UEPB – Profª. Ma. Maria José 

Oliveira, durante os anos de 2011 e, 2012. Período em que cursamos a Licenciatura em 

Geografia e Filosofia, simultaneamente, na UEPB.   

Desde o início do curso de Geografia, em 2008, lá se vão exatos dez anos de errâncias, 

à procura de compreensão dessa articulação: geografia formal, escolar, ou, na Universidade e, 

esta dimensão da vida mesma, expressa na cidade. Ou seja, buscamos com a prática espacial 

das caminhadas, articular a vida na cidade de Campina Grande, em sua história e, geografia, à 

educação do olhar geográfico.  

Durante esta jornada geográfica, o nosso desejo foi e o é, atualmente, o de construir 

uma prática geográfico-educativa, de conhecimento da história da cidade, a partir de suas 

geografias. A história da cidade está impressa no seu conjunto arquitetônico e, nessa direção, 

precisamos educar o nosso olhar para compreendê-la ou, como nos propõe Suertegaray 

(2002), instaurá-la. Assim, través de observações do seu conjunto arquitetônico, espacial, 

realizamos, na cidade, errâncias. Com elas,  reinventamos na prática social, errante da 

caminhada, em deriva, o sentido/significado da própria cidade.  

Entendemos que este processo, denominado pela  Profª Dr. Suertegaray  (2002) de 

hermenêutico instaurador, ocorre na prática espacial da caminhada enquanto intencionalidade 

e, não como ato natural do caminhar distraído. Com esta perspectiva procuramos, em nossas 

caminhadas erráticas pela cidade, resinigifcar, os espaços públicos de nossa cidade, cada vez 

mais negligenciados, por nós sociedade e, não apenas pelos gestores. Somos nós, enquanto 

sociedade que construímos a atualização do da cidade enquanto projeto urbano, em perene 

transformação, a partir dos usos que fazemos dele. Estas experiências de conhecimento da 

cidade, a partir de uma experiência do olhar e, do caminhar, foram momentos de intensas 

travessias. Aprofundamentos da vida cotidiana. Uma abertura nossa para sentir, pensar e 

interpretar a cidade. Nesse processo incorporarmos a vida da cidade e, com ela, também, 

ganhamos vida, amadurecemos o olhar geográfico, estético, científico e, político para a vida 

urbana desenvolvida na cidade.   
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 Caminhar à deriva significa, errar pela cidade e, nesta desorientação intencional, 

entendemos que se abrem, para nós, novas formas de olhar e, de vivenciar a cidade. Este 

modo errático de caminhar e, de se perder num espaço conhecido, se apresentou, para nós, 

inicialmente, como um desafio. Neste desafio, a desestabilização do olhar dos discentes do 

Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB ocorreu de modo planejado. Assim, propomos 

uma aproximação dos seus olhares, para construção de uma dimensão geográfico-educativo 

na cidade, a partir de nossas práticas espaciais erráticas do olhar e do caminhar. Usamos no 

convite dirigido aos discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB a expressão: ―saída ao 

centro da cidade de Campina Grande‖, no intuito de não direcionarmos o olhar dos discentes a 

algum conceito procedimental da pesquisa geográfica. Nossa primeira regra do jogo. 

Denominamos, posteriormente, esse grupo de caminhantes errantes de: Amigos da Cidade.   

Nessa direção, o encontro dos Amigos da Cidade para a realização da deriva, no centro 

de Campina Grande, ocorrera no dia de Corpus Cristi, dia 26 de maio de 2016, uma quinta-

feira. Encontramo-nos no centro histórico da cidade de Campina Grande, às 08h00min da 

manhã, em frente ao prédio da Agência Central dos Correios, da Praça da Bandeira. Enquanto 

esperávamos os demais colegas chegarem, nos dirigimos a Banca do Orlando que, mesmo 

com a reforma da Praça da Bandeira, encontrava-se acessível aos caminhantes do centro da 

cidade.  

Na Banca do Orlando, da Praça da Bandeira, encontramos alguns exemplares da 

Literatura de Cordel que traziam o tema da cidade de Campina Grande como centralidade. 

Compramos alguns exemplares: de Manuel Monteiro (2011) Campina dos meus amores – 

Ode a Rainha da Borborema; de Cláudio Melo (2013) Campina Grande: dos tropeiros ao 

avião; De Francisco de Assis Freitas: Campina Grande: ontem e hoje
121

. Aqui temos um 

elemento distintivo entre os modos de caminhar destro que, as excursões geográficas 

representam e, as derivas, enquanto modo de caminhar errático: a comunicação deste olhar, 

desta sensibilidade que se desenvolve a partir da experiência de viver a cidade, a partir 

linguagem literária, artística.  

Salientamos que, não definimos de modo apriorístico a Literatura de Cordel como 

―tática‖ mediadora desta educação geográfica na cidade. Assim, entendemos que, a própria 

cidade nos apresentara os caminhos de conhecê-la: a partir dos cordéis, dos seus grafites e 
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 Além das Bancas de Revista da Praça da Bandeira encontramos em nossas caminhadas exemplares da 

Literatura de Cordel em vários pontos do centro da cidade, a exemplo da Banca de Revista atrás da Rodoviária 

Velha, nos Sebos, na Casa do Artesão, da Rua Venâncio Neiva.  
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pichações, na audiência dos transeuntes que inscrevem em suas linhas de erre, a história e, a 

geografia da cidade.  

Defronte a Banca do Orlando, na Praça da Bandeira, com o grupo todo reunido, 

distribuímos, entre nós, os cadernos de campo e, lápis. Decidimos, antes de tudo, tomarmos 

um café. Como se tratava de um dia feriado – Corpus Cristi – decidimos ir até o Calçadão da 

Cardoso Vieira, na Lanchonete Henrique Lanches. Um dos discentes comentava que, em se 

tratando de feriado, aquele era um lugar que, segundo ele, ―com certeza‖ estaria aberto. 

Acolhida sua proposta caminhamos até lá.  

Na Lanchonete Henrique Lanches tomamos café e formamos grupos para comporem, 

através de errâncias, a deriva. Formamos quatro grupos: Grupo-A, Grupo-B, Grupo-C, e 

Grupo-D. Formados, em média, por 3 (três) pessoas
122

. Aqui temos mais um ponto distintivo 

entre as derivas e as excursões geográficas: o número de pessoas caminhando juntas. 

Observamos a partir da prática que, quando temos um grupo acima de cinco pessoas 

caminhando pela cidade, em vários momentos nos sentíamos confrontados pelas táticas e, 

estratégias do espaço geográfico da cidade. Muitos comerciantes e pedintes enxergavam no 

grupo caminhante um potencial consumidor – várias foram as táticas de sedução de nossos 

olhares, de nossos ouvidos, paladar, olfato e tato. Em razão disso optamos como regra do jogo 

da deriva a divisão (temporária, em duas horas) do grupo, em errâncias pelo centro da cidade. 

Ou seja, com esta tática nós lançamos, intencionalmente, um  olhar voyeur sobre a cidade, um 

olhar próximo do investigador, se descortinou, de forma distinta daquela outra forma de 

caminhar na qual há uma guia, o professor, liderando um grupo.     

Para facilitar nossa observação, desenvolvida na forma de caminhadas à deriva, cada 

grupo foi comunicado, no Calçadão da Cardoso Vieira que, teriam eles autonomia para 

decidirem por onde caminhar, parar, observar, registrar, descrever, interpretar, lançar 

hipóteses, e, nesse sentido, propor as situações de aprendizagem geográfica no centro da 

cidade. Essa regra do jogo da nossa proposta de deriva pode ser traduzida pela particip(a)ção 

– considera por nós, não como conceito, mas como atitude, uma atitude indagadora frente à 

dinâmica sócio-espacial, geográfica, da cidade, que se apresenta ao olhar do caminhante.  

Antes de sairmos do Calçadão da Cardos Vieira entregamos aos caminhantes paçocas 

de amendoim – um doce típico, facilmente encontrado na Feira Central de Campina Grande, 

fonte de energia para nossos corpos praticarem a cidade através da caminhada errática.   
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 Participamos da deriva na errância realizada pelo Grupo-D.  
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Aqui é preciso realizarmos uma observação. Participamos da deriva na errância do 

Grupo-D. Talvez isto explique a maior riqueza da descrição geográfica neste grupo. 

Salientamos que, esta maior riqueza não deve ser interpretado na relação com as demais 

descrições – não, a maior riqueza se dá na exata medida em que a descrição se desdobra das 

evidências que o observador registra em seu aderno de campo. As errâncias dos demais 

grupos que, conosco derivaram pelo centro da cidade de Campina Grande, o acessamos de 

modo indireto, através da leitura, análise e interpretação de seus cadernos de campo.  

Assim, entendemos que, se o trabalho com o grupo-D denota uma construção 

descritiva, de outro modo, entendemos que, os demais materiais, se aproximam de uma 

narrativa – porquanto construída através de um jogo composicional dos seus respectivos 

discursos analisados a partir dos cadernos de campo. Não aquele jogo composicional proposto 

por Gomes (2013) – na exata medida em que se trata da composição de olhares definido pela 

trama (orientada) das localizações, mas, através de uma certa (des)ordem, dessa organização, 

construirmos, através de derivas, um conjunto de narrativas urbanas e, não necessariamente, 

uma descrição geográfica. A tensão entre a descrição geográfica e, a narrativa urbana foi-nos 

o solo através do qual, procuramos construir, juntos com os docentes e, discentes da 

Licenciatura em Geografia (UEPB), as excursões e, as derivas geográficas, na cidade – com 

uma intenção – aproximar a Geografia produzida na Universidade, da educação geográfica 

na/da cidade.   

Portanto, essa quinta caminhada a compomos através de quatro errâncias e, não 

itinerários, como nas excursões geográficas. Para esta deriva foram enviados 30 convites aos 

alunos que demonstraram interesse em participar, voluntariamente, das derivas. Alguns eram 

do componente Métodos e Técnicas da Pesquisa em Geografia, e, alguns, do Grupo de 

Estudos Urbanos (GEURB-UEPB),orientandos do Prof. Dr. Antonio Albuquerque da Costa e, 

do Prof. Ms. Arthur Tavares Valverde, para a realização de atividades de pesquisa geográfica 

que envolviam caminhadas pelo centro da cidade (excursões, já anteriormente, analisadas). 

Dos 30 discentes que receberam convite, 12 (doze) participaram da atividade da deriva no 

centro da cidade de Campina Grande. Abaixo temos o grupo Amigos da Cidade:  
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Fig. 31. Grupo Amigos da Cidade: Da esquerda para a direita, sentada está Joquebede, em pé, ao lado está 

Eduardo, ao lado dele de camisa branca está Edeíze, ao lado dela está Eli, ao lado dele de camisa preta está 

Bruno, ao seu lado, de camisa branca está Aldeir, na sua frente está Gabriela, e ao lado de Aldeir está o Sr. 

Arnaldo de camisa Azul, ao seu lado, com uma perna apoiada na escadaria está Mateus,  de camisa branca em 

frente à Bruno está Daniel Almeida, ao meu lado direito José Roberto e ao Seu lado Géssica ambos de camisa 

verde. Fonte: Daniel Almeida Bezerra, 2016.  

 

 Para esta deriva no centro de Campina Grande, dizíamos, encontramo-nos em frente 

ao prédio da Agência Central dos Correios da Praça da Bandeira, às 08h00min da manhã do 

dia 26 de maio de 2016. Conversamos em frente à Banca do Orlando e, nos dirigimos ao 

Calçadão da Cardoso Vieira, para tomarmos um café e, iniciarmos a deriva.  

Antes de nosso deslocamento, até o Calçadão da Rua Cardoso Vieira, ainda na banca 

do Orlando, algo inusitado acontecera: um senhor que lavava os carros, no início da Av. 

Getúlio Vargas. Ele acompanhou atento a nossa conversa, como se mais um membro o fosse 

dos Amigos da Cidade – esse talvez tenha sido o primeiro contato dos caminhantes com ―as 

personagens‖ do centro da cidade de Campina Grande. Do ponto de vista da pesquisa 

científica esta aproximação do pesquisador com os sujeitos da pesquisados perde validade se 

houver uma relação de identidade. Procura, de outro lado, a manutenção da diferença entre o 

―eu‖, pesquisador e, o ―outro‖, pesquisado.  Mas a deriva é um jogo, não um método.  

Interpretação o olhar do outro, aqui considerado, o discente da Licenciatura em 

Geografia, como dissemos, através de seu discurso registrado em cadernos de campo. A 

produção do caderno de campo impôs um desafio teórico-metodológico à nossa pesquisa: 
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segundo Gomes (2013) o observador tem sempre um ponto cego em suas observações – ele 

não se auto-observa. A análise crítica que entendemos se realizar  nestas práticas espaciais, só 

se dá numa relação material, dialética, contraditória, portanto, realizada através daquilo que 

fora produzido pelo pesquisador, dentro da pesquisa geográfica.  

Fazer ciência, dizíamos, depende do trabalho com as evidências. Buscamos com 

ambas as caminhadas, destas e erráticas, articular a geografia produzida na Universidade, as 

geografias produzidas na cidade, a partir de uma perspectiva da educação geográfica. Desse 

horizonte desdobrou-se, para nós, uma tensão entre a perspectiva metodológica da pesquisa 

geográfica, através das excursões, e da deriva, como expressão do jogo urbano errante. Não 

pretendemos substituir um modo de caminhar pelo outro, mas juntos, de modo complementar, 

passamos com eles, a reinventar a nossa urbanidade na cidade. Isto através de nossa prática 

espacial da caminhada.   

Assim, na deriva, cada um dos quatro grupos teve a liberdade de errar, 

geograficamente, pelo centro histórico da cidade de Campina Grande. O registro desses 

olhares dos discentes da Licenciatura em Geografia foi feito por eles nos cadernos de campo – 

analisados, por nós, como discursos. Retomamos aqui a teoria da Análise do Discurso, 

proposta por Orlandi (2005), Chizzotti (2008) e Fiorin (2005), aplicadas por nós, na 

interpretação das entrevistas concedidas pelos docentes da Licenciatura em Geografia 

(UEPB).  

Por fim, gostaríamos de fazer uma observação. Nosso olhar esteve nestas caminhadas, 

destras e, erráticas, localizado entre estes dois olhares-discursos, dos docentes e discentes da 

Licenciatura em Geografia. Contudo, diferentemente, das excursões não tivemos o 

acompanhamento de nenhum professor da Licenciatura em Geografia nesta quinta caminhada. 

Esse olhar dos discentes voltou-se, assim como o nosso próprio, para a construção de uma 

dimensão geográfico-educativa do centro histórico da cidade de Campina Grande. No convite 

constavam os seguintes elementos:  

 

(i) tema: educação geográfica na cidade de Campina Grande;  

(ii) objetivo: identificar, observar, descrever, relacionar, interpretar e propor 

situações de aprendizagem geográfica na cidade e para a cidade de Campina Grande;  

(iii) problema: que educação do olhar geográfico o centro da cidade de Campina 

Grande nos oferece em excursões geográficas e derivas? 

(iv) regras do jogo; caminhar, errantemente, pela cidade, para registrar as nossas 

observações e, com elas, apresentarmos propostas de situações de aprendizagem 

geográfica na cidade. 

(v) procedimento: identificação, observação, descrição, relação, interpretação do 

espaço geográfico do centro da cidade. Para facilitar nossa observação geográfica, 

caminharemos em duplas/trio por rotas à deriva, ou seja, cada dupla terá autonomia 

para decidir por onde caminhar, com observância do tempo da deriva (jornada). 
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O nosso problema abordado no convite tensiona o olhar do discente, a partir do jogo, 

para a pesquisa geográfica. Se considerarmos esta estrutura do convite um arquétipo da teoria 

da pesquisa, buscamos, por outro lado, desestabilizá-lo com o diálogo estabelecido com a 

Literatura de Cordel, com o curta-metragem, com os poemas inscritos nas praças, com as 

crônicas. Como se nota, intencionamos (corpograficamente) o jogo da deriva para a proposta 

de construção do conhecimento geográfico na cidade – porquanto voltado para a educação do 

olhar geográfico na cidade.  

 

5.6  Caminhando à deriva e instaurando erraticamente ambiências geográfico-educativas 

pelo centro de Campina Grande 

 

Alô Alô minha Campina Grande 

Quem te viu e quem te vê 

Não te conhece mais 

Campina grande tá bonita, tá mudada 

Muito bem organizada, cheia de cartaz 

Recebe turista o ano inteirinho 

Ao seu visitante trata com carinho 

Quem vai a Campina, pede pra ficar 

Tem muita menina pra se namorar 

E se amarra na garota, não sai mais de lá 

Ô não sai mais de lá, Ô não sai mais de lá 

E se visita Zé Pinheiro não sai mais de lá 

Ô não sai mais de lá, Ô não sai mais de lá 

E se tomar cana da boa não sai mais de lá 

(Alô Campina Grande. Jackson do Pandeiro). 

 

Na nossa análise interpretativa dos discursos dos discentes da Licenciatura em 

Geografia (UEPB) através dos cadernos de campo, assim como nas entrevistas com os 

docentes, o objetivo não era o de construir uma análise pessoal das propostas, de modo que, 

os nomes dos participantes foram suprimidos por iniciais. No Grupo A participaram os 

discentes com as seguintes iniciais: J.R.Q.S., J.(1), J.(2). A errância realizado pelo Grupo-A 

está descrita no mapa abaixo: 
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Fig. 32. Mapa da errância realizada pelo Grupo-A. 

 
 Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 

 

O discente J.R.Q.S. nos apresentou o seu olhar para a errância, para a deriva, por ele 

realizada no Grupo-A, da seguinte forma:  
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 Praça 7 de Setembro – antes tinha banco [assento].   

 Falta restauração das Faixadas [fachadas] dos prédios antigos.  

 Barão do Abiaí 

 A Marquise da Rodoviária Velha é considerada a 2ª maior do mundo. 

 Questão de aproveitamento de pequenos espaços para o comércio.  

 Arca ou Titão, comércio de frutas e verduras.  

 Rua Eufrásio Barbosa Pontes, predomínio de salões de beleza.  

 Cruzamento da Avenida Floriano Peixoto.  

 A dinâmica da Feira Central.  

 Vila Nova da Rainha, acesso a Feirinha de Flores.  

 Rua Álvaro Gaudêncio – grande concentração de [árvores] Castalholas. 

Impossível o tráfego de cadeirantes devido à calçada ser muito estreita e [de se ter] 

as árvores como obstáculo; 

 Rua Álvaro Gaudêncio X João Lourênço, contraste da preservação de 

algumas moradias com lojas comerciais modernas.   
 

A proposta de educação geográfica na cidade apresentada pelo discente J.R.Q.S. 

gravitou em torno do prédio da Rodoviária Velha. Aqui o licenciando em Geografia destacou 

uma característica, em especial, a questão do aproveitamento de pequenos espaços, na cidade, 

para o comércio. Com essa característica temos, no centro da cidade, dois espaços dedicados 

ao comércio popular: a Arca Titão, a qual fica ao lado do Colégio Imaculada Conceição CIC-

Damas e, a Arca Catedral.  Esses espaços reúnem uma infinidade de serviços: consertos de 

panelas e aparelhos elétricos como ventiladores. Em ambos os espaços encontramos roupas de 

Santa Cruz do Capibaribe-PE e Caruruaru-PE, assim como também produtos chineses, 

paraguaios –  

Já a Rua das Castanholas fez parte do itinerário da excursão geográfica realizada com 

o Grupo de Estudos Escolarcidade. Naquela oportunidade, após caminharmos pelo largo do 

Açude Velho e acessamos o Adro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, através da 

sombra da copa de suas árvores Castanholas. Ainda no Grupo A  o discente J.R.Q.S. 

apresentou assim a sua errância pela cidade: 
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Algumas ruas foram mal planejadas por serem estreitas. As calçadas tem 

passos que elas se estreitam tanto que não dá mais pra caminhar sobre elas; [...] 

observamos que em parte elas conservam um padrão junino com desenhos de 

bandeiras e balões. [...] Notamos que mesmo em Feriado a cidade não pára. Além 

de carros, pessoas há também a circulação de animais com carroças fretados para 

o transporte de entulhos e materiais para a construção. Notamos também imóveis 

desocupados para especulação imobiliária.  

         Este passeio nos proporcionou um olhar mais apurado sobre a urbanização e 

toda distância espacial de parte da cidade de Campina. 

 Local de encontro para o passeio à deriva por Campina Grande foi na Banca 

do Orlando às 8 horas da manhã e saímos às 8:30 hs. – paramos tomarmos café no 

Calçadão, mais precisamente na lanchonete do Henrique. Tomamos o café e 

comemos paçoca, formamos os grupos, saímos sem destino, apenas combinamos o 

local do encontro e o horário.  

Passamos pela Praça 7 de setembro, Barão do Abiaí, Rodoviaria Velha, 

onde observamos sua marquise que é considerada a segunda maior do mundo, 

seguindo a Barão do Abiaí observamos um beco [ao lado do Telégrapho-MHGCG] 

onde perguntamos o nome e a senhora nos informou que lá é uma rua de nome: 

Eufrásio Barbosa Pontes, onde há uma grande concentração de salões de beleza.  

 Próximo dali tem uma escadaria onde foram aproveitados todos os seus 

espaços para o comércio de frutas e verduras, esta escadaria ganhou o nome de Arca 

ou Titão. Cruzamos a Avenida Floriano Peixoto, observamos o grande fluxo de 

veículos, apesar de ser um dia de feriado [dia de corpus cristi]. Passamos próximo a 

Feira Central, [...] onde observamos a dinâmica da feira [Central]. Descemos na 

Rua: Vila Nova da Rainha que dá acesso a Feirinha de Flores. Também passamos 

pela Rua: Álvaro Gaudêncio, onde há grande concentração de árvores castanholas 

obstruindo a passagem de cadeirantes devido a calçada ser estreita. Na Rua João 

Lourêncio [Porto] observamos o contraste entre a preservação das construções 

antigas e as novas construções com aspectos modernos.               

 

Campina Grande é a Capital do Forró
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 – suas calçadas do centro da cidade vestem-se 

do tema junino com balões e fogueirinhas – bandeirolas para enfeitar a caminhada daqueles 

que passeiam por suas ruas. Mesmo num feriado, o discente percebera que, a dinâmica 

comercial do centro ―não parava‖. Nessa dinâmica alguns elementos pareciam desafiar a 

paisagem moderna dos prédios, praças e, avenidas, do centro da cidade, a exemplo da 

presença de catadores de materiais recicláveis, que realizavam seu trabalho com a ajuda da 

força-motriz de jumentos – seriam eles os novos andarilhos da cidade? Quanta geografia 

guarda a sabedoria de um catador de materiais recicláveis em suas errâncias pela cidade?! Sua 

errância conserta a sujeira a sociedade produz e abandona nos espaço geográfico do centro da 

cidade.  

Para J.R.Q.S. a caminhada que ele realizara, se tratara de um passeio. Segundo ele, 

esse passeio proporcionara ―um olhar mais apurado sobre a urbanização [...] da cidade de 

Campina Grande-PB‖. Posteriormente, ele define a caminhada como um ―passeio à deriva‖, 

ou seja, à modalidade de caminhada: à deriva. O que nos faz deduzir que, tanto o passeio, 

quanto à deriva seriam, para ele, conceitos intercambiáveis. Entendemos que o elemento 
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é exatamente pelo olhar do visitante.  
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distintivo entre o passeio e, a deriva, seja a intenção, a de construirmos uma educação do 

olhar geográfico a partir de desestabilizações do olhar, a partir de uma desorientação 

intencional, na experiência de conhecermos a cidade, através de caminhadas erráticas.  

Assim, considerando os espaços percorridos pelo Grupo-A indagamos: qual o espaço 

geográfico reúne consigo a maior diversidade de funções, serviços e, produtos, oferecidos aos 

seus clientes: as Arcas ou, a Rodoviária Velha?! Essa pergunta pode nortear futuros trabalhos 

com estes dois espaços do centro da cidade de Campina Grande. O discente J.(1) descreveu a 

errância por ele realizada, juntamente, com o Grupo-A na deriva pelo centro da cidade de 

Campina Grande, de forma topicalizada. Trata-se de uma síntese dos tópicos aprofundados 

pelo discurso do discente anterior. J. (1) indicou a data em que foi realizada a deriva e 

identificou o lugar de encontro no prédio dos Correios da Praça da Bandeira. Para J. (1) a 

deriva teve início no Calçadão da Cardoso Vieira. Segundo J. (1):  

 

A princípio seguimos para a Rua 7 de setembro, na qual, observou-se como 

a estrutura de Campina Grande vem mudando ao longo dos anos. Este local é 

ponto fundamental da cidade, pois abriga ao seu entorno lojas, bancos e edifícios. O 

cenário é bem interessante principalmente pelo contraste no percurso, entre eles o 

edifício Ornilo Araújo com estrutura antiga em meio a lojas com aspectos mais 

atuais. E de certa forma a desvalorização desses prédios históricos.  

 Seguimos em direção da Rua Barão do Abiaí passando ao lado da 

Rodoviária Velha, local esse que tem muito a nos oferecer e mesmo em dias [de] 

feriado toda a dinâmica é bastante ativa principalmente por causa dos transportes 

que seguem rota para outras cidades.  

 Continuando o percurso observamos também a construção da Arca Catedral 

local que se tem grandes movimentos em dias de trabalho. Um pouco mais a frente 

encontramos um beco [do Telégrapho] que dá acesso a Avenida Floriano Peixoto, 

no entanto a comerciante informou que o local não era um beco e sim uma rua.  

 Partimos para a Feira Central e o percurso nos ofereceu uma diversidade de 

comércios. Pode-se destacar também a importância da Feira Central ou Campina 

Grande que está localizada em um setor que facilita o seu acesso no seu entorno.  

 Seguimos para a Rua Vila Nova da Rainha e até o grupo brincou dizendo 

que fizemos o percurso do tropeiro. Passamos pela Rua das Castanholas local com 

um aspecto diferente do que se tem mais na área central de Campina Grande, por ser 

mais arborizado o local tem ar melhor. O cenário até o local de reencontro 

observamos inúmeros elementos que contribuíram para o desenvolvimento dessa 

cidade e uma das questões que frisamos foi o poder de especulação imobiliária que 

ao mesmo tempo que alavanca esse setor trazendo desenvolvimento vem com outros 

problemas sócio-ambientais.           

 

 Essa dimensão regional da identidade da cidade de Campina Grande fica mais visível 

e, é-nos destacada no discurso do discente J.(1) na dinâmica proporcionada pelos transportes 

oficiais e, alternativos, da Rodoviária Velha. Como dissemos, anteriormente, este espaço da 

Rodoviária Velha, no nosso entendimento, se apresenta como dínamo do movimento exógeno 

das pessoas de outras cidades e, regiões, em relação à cidade de Campina Grande. E, 

entendemos que, neste espaço geográfico, o professor de Geografia tem uma oportunidade de 

trabalhar com seus alunos, a dinâmica sócio-espacial, geográfica, da cidade, articulando 
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diversas escalas geográficas: local-regional-nacional-internacional-planetária. Aprendemos 

com Callai (2000) que o mundo se realiza no lugar, assim como o global se realiza no local.  

Neste diapasão, a Feirinha de Frutas também se apresentou, para este grupo, como um 

espaço de observação e, de descrição geográfica, dessa dinâmica – por ser trânsito, inclusive, 

da passagem de pessoas que se utilizam da Rodoviária Velha. Ali há uma dinâmica 

promovida pelos vários bares que, ao sábado, vivenciam o ponto alto da semana – a ―fava 

com carne de charque‖ desse lugar já é, há algum tempo, reconhecida como uma das melhores 

da cidade. É comum as mesas desse ambiente estarem lotadas a partir do meio dia do sábado 

quando às 14:00. Momento no qual o comércio de Campina Grande fecha as suas portas e, os 

comerciários iniciam o seu descanso com uma ―boa cerveja gelada‖ no início das tarde.  

O beco ao qual se refere o discente J.(1) é aquele que dá acesso ao prédio do Antigo 

Telégrapho Nacional
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 de Campina Grande.  Inaugurado em 13 de janeiro de 1896, portanto, 

trata-se de um prédio especial do centro, que guarda a memória de histórica de Campina 

Grande.  Ali funciona hoje o Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande – 

inaugurado, como tal, no ano de 1814 ele fica em frente a Igreja Matriz da cidade. Esse beco 

possui uma grande variedade de serviços – conserto de roupas, bolas de futebol, mochilas, há 

restaurantes e lanchonetes. Já o discente J.(2)  apresentou a errância realizada pelo Grupo-A 

da seguinte forma:  

 
Nos encontramos em frente aos Correios de Campina Grande localizado na 

Rua Getúlio Vargas, com o objetivo de observar o espaço, usos, processos e formas 

da área central da cidade. 

Partimos do Calçadão da Rua Cardoso Vieira, onde observou-se que o 

calçamento encontrava-se em um bom estado de conservação e que também possui 

um formato linear em apenas um pequeno trecho.  Seguimos para a Praça 7 de 

setembro, onde verificamos certa degradação dos imóveis como no Ed. Ornílio 

Araújo. Há um crescimento grande das lojas de 10,00 [reais]. Tivemos uma visão 

[do] espaço social da Rodoviária Velha, eixo de articulação na área central de 

Campina Grande, como transporte e comércio. Observamos a revitalização do 

espaço da Arca Catedral na Rua Barão do Abiaí que anteriormente era uma área 

ociosa. Na Rua Eufrásio Barbosa Pontes verificou-se que há muitos salões de 

beleza, demonstrando assim uma coesão espacial. No percurso vimos a grande 

concentração de lojas do Grupo Redepharma que caracteriza o conceito de rede. A 

dinâmica da Feira-Central da cidade remonta a sua historicidade. Na Rua Álvaro 

Gaudêncio observou-se um crescimento imobiliário, porém as calçadas não 

apresentam uma forma linear impossibilitando o acesso de pessoas com deficiência.      

 

 Segundo J.(2) o espaço da Rodoviária Velha pode ser compreendido como ―eixo de 

articulação na área central de Campina Grande‖ essa visão reforça a tese do potencial 

regionalizador e, portanto, geográfico-educativo, deste espaço no centro da cidade de 
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Campina Grande. Nesta direção, o discente sugere-nos o trabalho do conceito de ―rede 

geográfica‖, a partir da análise das redes de farmácias que se concentram no largo da Praça da 

Bandeira. J.(2) sugere-nos, ainda, uma pesquisa geográfica com o espaço da Feira Central
125

 

como proposta de investigação da historicidade da cidade de Campina Grande pela sua 

geografia. De fato, a cidade de Campina Grande surge com uma Feira de Gado e, a própria 

Feira Central que, originariamente, localizava-se onde hoje é a Rua Maciel Pinheiro – área 

core do comércio local campinense.  

 No dia 27 de setembro de 2017 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) reconheceu a Feira Central de Campina Grande como patrimônio histórico 

cultural e, imaterial brasileiro. Esse reconhecimento ocorrera na 87ª Reunião do Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural do (Iphan). Para maiores aprofundamentos temos o livro 

de fotografias proposto por Coura (2007) intitulado: A feira de Campina Grande. Na 

dissertação de Costa (2003) intitulada: Sucessões e coexistências do espaço campinense na 

sua inserção ao meio técnico-científico-informacional: a feira de Campina Grande na 

interface desse processo. Temos a dissertação de Oliveira (2012) intitulada: Olha o rapa: os 

feirantes e as artes do saber fazer o cotidiano na Feira Central de Campina Grande (1970-

1983). E, sem pretendermos esgotar as sugestões, temos o artigo proposto por Cardoso e Maia 

(2010) intitulado: A feira de Campina Grande: onde se encontra o moderno e o tradicional.   
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Fig. 33. Mosaico – V – Deriva pelo centro de Campina Grande – Grupo-A. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 
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Fig. 34. Mosaico – V – Deriva pelo centro de Campina Grande – Grupo-A. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2017. 

 



252 

O Grupo B foi formado pelos discentes: B-1 – X, B-2 – E.R.Q.A., B-3 – Y., B-4 – 

G.A. A errância realizada por este grupo pode ser assim visualizada no mapa abaixo:  

 

Fig. 35. Mapa da errância realizada pelo Grupo-B. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 
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O discente B-1 – X nos apresentou a errância realizada pelo Grupo B, da seguinte 

forma: ―Calçadão [da Cardoso Vieira]; Boninas – [Praça] Feliz Araújo; [Bar] Ferro de 

Engomar – Getúlio; Rodoviária Velha; Museu [Histórico e Geográfico de Campina Grande]; 

[Praça da] Morgação.‖. Do Calçadão da Cardoso Vieira, de onde dispersamos os quatro 

grupos, o grupo B seguiu em direção as Boninas. Neste espaço localizava-se o primeiro 

cemitério
126

 da cidade de Campina Grande. Quando foi desativado? Como se deu o processo 

de realocação? Estas podem ser problematizações que o professor de geografia pode trabalhar 

com seus alunos, a partir desses elementos do espaço geográfico, do centro da cidade de 

Campina Grande. O que sabemos com relação às Boninas é que, parte dos restos mortais das 

pessoas que foram enterradas ali foram levados para o atual Cemitério Nossa Senhora do 

Carmo, popularmente conhecido como Cemitério do Monte Santo. As Boninas faziam parte 

do largo de uma antiga boemia da sociedade campinense. Algumas atividades do 41º Festival 

de Inverno de Campina Grande se realizara neste largo em meio a uma arquitetura especial da 

cidade. Segundo o discente B-1 – X:  

 
Nos encontramos na ―Banca do Orlando‖, lugar conhecido por vendas de 

ingressos de [e]ventos importantes, saindo de lá fomos para o ―Calçadão‖, para 

tomar um café e assim começar nosso trajeto de observação.  

 Partimos para as ―Boninas‖, na Rua: Felix Araújo, por traz de onde já foi um 

cemitério, e que fez e faz parte de um roteiro boêmio. Nos tempos de hoje, o lugar é 

território de tribos urbanas dos mais variados segmentos, onde é desenvolvido 

eventos culturais, que faz parte de sub-culturas de nossa cidade.  

 Em seguida fomos para rua: Getúlio Vargas, no famoso ―Ferro de 

Engomar‖, lugar também com importância cultural e histórica para Campina 

Grande. Partimos para a Rodoviária Velha, e no meio de todo esse Trajeto 

observou-se o descaso com o contexto histórico, representados por prédios antigos, 

o conflito entre história e modernidade dentro da estrutura das ruas contidas nos 

prédios.  

Museu Telégrapho. Lugar muito rico em conteúdo histórico, é muito eminente a 

falta de valorização histórica por parte da sociedade campinense  

Fim do trajeto Praça da Morgação. Pequeno debate sobre perspectivas 

sobre a cidade despertando um olhar diferenciado para nossa cidade.    

 

O Bar Ferro de Engomar é, talvez, o prédio mais característico do centro cidade, a 

expressar aquela sua linguagem mais universal, expressada pelos prédios do centro da cidade 

de Campina Grande. Esta expressão: ―ferro de engomar‖ é a expressão ―regional‖ daquela 

arquitetura que representa boa parte da geografia da cidade – ―Ferro de Passar‖ – Beaux-Arts. 

Assim, no prédio do Bar Ferro de Engomar, no carnaval há um bloco que sai dali do bar e faz 

uma volta no quarteirão. Esse bloco carnavalesco reúne a ―velha guarda‖ dos antigos 

carnavais da cidade, juntamente com o bloco Zé Pereira que, originariamente, saía do Beco 31 
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e que, no último episódio de 2017, saíra da Av. Manuel Tavares. Há também o Bloco da 

Saudade, organizado pela Professora Eneida Maracajá – baluarte da promoção cultural na 

cidade de Campina Grande, trabalhou, há longa data e, trabalha, com grande empenho, pelo 

desenvolvimento da cultura e das artes na cidade.  

Nessa direção, entendemos que, a análise dos frontispícios dos prédios do centro da 

cidade de Campina Grande pode levar-nos, a uma instigante e, curiosa característica estético-

arquitetônica da cidade: muitos deles, como dissemos, possuem o formato de um ―ferro de 

passar‖
127

. Entendemos que essa seja a linguagem mais universal dos frontispícios dos prédios 

do centro. Em suas esquinas não há a presença da angulação de 90º. Ao invés disso, há uma 

―ondulação horizontal‖ que permite uma sinuosidade do frontispício do prédio, acompanhada 

pelas ruas que, nesta disposição, se revelam ao olhar do caminhante, aos poucos, lentamente. 

Essa característica dos prédios do centro da cidade de Campina Grande garantem, no nosso 

entendimento, um movimento contínuo do olhar dos caminhantes. Portanto, sem as rupturas 

que, uma angulação de 90º conduzira o olhar. Numa angulação de 90º uma nova rua se revela 

ao olhar como surpresa, numa esquina em formato de ―Ferro de Passar‖ essa surpresa é 

suavizada como uma promessa que se revela, gradativamente, às espreitas do olhar e, do 

caminhar errático.   

Caminhando pelas rua de São Luiz do Maranhão, durante o XVIII Encontro Nacional 

de Geógrafo (ENG-2016) encontramos algumas ruas do centro histórico com esta 

característica. Nesta oportunidade publicamos o artigo: Excursões geográficas na cidade de 

Campina Grande-PB: trajetórias para a construção de uma consciência espacial e política. 

No centro da cidade do Recife Antigo, em especial no largo do Marco Zero encontramos 

também estes prédios.  

O discente B-1 – X destaca que percebera em sua errância pelo centro da cidade certo 

―descaso‖ público, talvez não apenas institucional, mas, certamente, social, para com o 

patrimônio arquitetônico, monumental, de Campina Grande. A questão do ―cuidado‖ 

suscitado pelo discente da Licenciatura em Geografia, também diz respeito à visibilidade 

desse importante espaço geográfico que conta-nos a história da cidade. Quantos campinenses 

já visitaram e conhecem a história que ali é contada, em imagens e objetos históricos?! As 

visitas geográficas parecem ter aqui uma especial proficiência. Uma análise da folha de 

visitação nestes espaços também poderia nos ajudar, na nossa compreensão da dinâmica 

sócio-espacial, geográfica, da cidade. Nesse sentido, segundo o discente B-2 – E.R.Q.A.:  
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[Em] Campina Grande 2 de maio, [às] 8:40 deu-se início a aula de campo 

ministrada pelo mestre Daniel, com metodologia de trabalho em equipes.  

 Começamos o passeio em frente aos Correios onde lá já foi observado a 

arquitetura do prédio [da escola] das Damas de lá seguimos em direção a Praça da 

Bandeira ponto de grande importância para nossa cidade onde paramos e 

observamos a calçada que faz referência a uma das mais belas vistas organizada pela 

nossa cidade, lá também aproveitamos para tomar um café e comer uma paçoquinha.      

 Nos dividimos e começou nosso passeio, caminhamos ao longo da ruas 

começando pela [Rua] Maciel Pinheiro uma das principais devido ao comércio lá 

foi observado toda a dinâmica do seu entorno que hoje não está como sempre devido 

ao feriado, pode-se observar a estrutura e a arquitetura, de lá seguimos para a 

Rodoviária Velha e mesmo velha não deixa de ser ―bela‖ onde o movimento 

sempre se faz presente, seguimos em direção a rua principal em nosso centro 

comercial Rua Floriano Peixoto onde aproveitamos e visitamos o Museu Histórico 

[e Geográfico de Campina Grande] rico em conhecimento sobre nossa cidade, já 

foi cadeia, Telégrapho e agora funciona como museu, seguimos pela Floriano 

[Peixoto] e chegamos na famosa Praça Clementino Procópio popularmente 

conhecida como Praça dos Ripes.  

Lá foi feita uma pausa para observar o movimento de lá seguimos para um 

sebo próximo olhamos alguns livros e seguimos para o nosso ponto de encontro.  

Sobre esse laboratório de estudo em minha opinião foi de fundamental 

importância, pois, uma coisa é discutirmos em sala de aula ou qualquer outra 

questão e, outra bem diferente, é vivenciarmos isso, parar e observar na íntegra o 

que está acontecendo isso é rico e importante demais na vida de qualquer estudante.  

Experiência linda.   

 

Para B-2 – E.R.Q.A a caminhada pelo centro da cidade de Campina Grande significou 

uma aula de campo. Uma atividade, segundo o discente, ―[...] com metodologia de trabalho 

em equipes [...]‖. A errância em grupo, em trios, não mais que isto, entendemos ser um 

número de pessoas que não desperte a atenção da cidade enquanto se caminha. O olhar que se 

desperta na deriva, nesta condição se aproxima de um olhar-sem-ser-visto. Observando, 

erraticamente, a cidade. Um grupo muito grande atrai, especialmente, o olhar dos lojistas, 

talvez por interpretarem, lerem geograficamente o grupo, como sendo um grupo potencial de 

consumidores. Isto, no nosso entendimento, quebra uma regra do jogo da deriva e, o aproxima 

a uma excursão geográfica – na qual é possível notar o professor caminhando à frente do 

grupo, conduzindo o caminhar e, algumas vezes, o olhar dos alunos. Essa postura, 

salientamos, não foi a encontrada pelos professores da Licenciatura em Geografia da UEPB 

que, no nosso entendimento, aproximaram a caminhada pela cidade, do modo de excursão 

geográfica proposta, tanto por Delgado de Carvalho (1941), quanto pelo Profº Dr. Carlos. A. 

de A. Cardoso (2008). Por isto a definimos por excursões e, não porque fora produto de um 

consenso entre nossas conversas. O contraditório aqui enriqueceu, no nosso modo entender, a 

própria construção da proposta de educação do olhar geográfico, na cidade.  

O discente B-2 – E.R.Q.A, se num primeiro momento de seu relato espacial da deriva 

a nomeia de,  ―aula de campo‖, logo em seguida, a nomeia por ―passeio‖. O que nos faz 

deduzir que, para este discente, estes conceitos são intercambiáveis. O discente apresenta em 
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seu relato da errância a proposta de análise da dinâmica das escolas do centro da cidade de 

Campina Grande.  

Além da Escola CIC-Damas, há o prédio do Colégio Alfredo Dantas, um prédio que, 

recentemente, completara um século na função de formar, com escolaridade, a sociedade 

campinense. Hoje há outras escolas particulares como a Escola Motiva – espaços que 

dinamizam, durante o dia, o centro da cidade de Campina Grande, com um grande número de 

estudantes. Nesta perspectiva histórica dos prédios, o Museu Histórico e Geográfico de 

Campina Grande se apresenta como um espaço que, juntamente com o Museu do Algodão, no 

bairro da Estação Velha, se apresentam como um par de espaços institucionais que guardam, 

entre si, um acervo importante da história de Campina Grande.  

Nessa direção, também a análise toponímia das ruas da cidade poderia ser um 

excelente caminho para a educação do olhar geográfico a partir das errâncias na cidade. 

Vimos anteriormente que, muitas ruas de Campina Grande recebe o nome de maçons, 

demonstrando, espacialmente, a relação entre esta instituição e a geografia da cidade.  Através 

desta perspectiva toponímica de análise, o professor de geografia pode desenvolver, com seus 

alunos, o estudo dos nomes, não apenas das ruas, mas dos monumentos, das praças e parques 

que, compõem juntos, os espaços da sociabilidade campinense. Sugerimos que esta 

desestabilização do olhar seja feita com a ajuda dos cordéis na apresentação dessa 

antropologia de homens e mulheres públicas que fizeram a história transformando o espaço 

geográfico da cidade. Dentre estas biografias destacamos duas nesta linguagem por nós 

sugerida – capaz de promover esta aproximação entre a ciência e a poesia como expressões de 

uma educação geográfica na cidade:  
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Fig. 36. Capas de cordéis: biografias. Fonte: Monteiro (2011; 2008). 

            

 Dissemos, anteriormente e, agora reafirmamos que, juntamente com os discentes e, 

docentes, da Geografia, buscamos construir e, dar visibilidade ao diálogo entre a Geografia 

Universitária, construída a partir de um olhar e, por modos de caminhar ―destros‖, teórica e 

metodologicamente orientados, com a educação geográfica por nós desenvolvida de modo 

errático, através de filmes, poemas, cordéis. A Literatura de Cordel foi-nos apresentada pelos 

espaços urbanos da cidade de Campina Grande, ou seja, ela foi-nos resultado de uma errância 

– não compreendida por nós à época das excursões com os professores da Licenciatura em 

Geografia. Entendemos que a Literatura de Cordel oferece-nos enquanto experiência do olhar 

um jogo lúdico de aprendizagem das geografias, das dinâmicas sócio-espaciais, que compõem 

a vida urbana na cidade – num processo que, conjugado, revela-nos a escolarcidade. Nesta 

direção o própria Literatura de Cordel, assumindo uma função metalinguística nos aponta 

caminhos para a compreensão de sua ordem interna e sócio-histórica:  
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Fig. 37. Capas de cordéis: o cordel com função metalinguística.  Fonte: BRAGA, s.d.A; BRAGA, s.d.B.  

 

Das capas dos exemplares da Literatura de Cordel acima destacamos a xilogravura 

como técnica de apresentação discursiva a partir de imagens. E, a concepção narrativa 

expressa nesta literatura. A cidade de Campina Grande, nos primórdios de sua fundação, se 

organiza entorno de uma Feira de Gado. Nossa hipótese é a de que o cordel já estava ali 

presente, assumindo a função de ―Jornal do Sertão‖ como propõe-nos Braga (s.d.A; s.d.B). A 

linguagem narrativa da Literatura de Cordel foi por nós utilizada nas caminhadas pelo centro 

de Campina Grande como tática de desestabilização do olhar destro para a cidade – olhar 

teórica e metodologicamente orientado.  

Já o discente B-3 – Y. entregou-nos o caderno de campo sem anotações. A não 

produção do caderno pode ser compensada na atividade com a obtenção de fotos, gravação de 

áudio dos ambientes. Espaços nos quais, às vezes, nos deparamos, nas errâncias, em algumas 

calçadas, do centro com chineses e coreanos, bolivianos, conversando em seus idiomas e nos 

mais variados dialetos – essa é parte da paisagem sonora da calçada do Shopping Popular 

Edson Diniz, em frente à Praça da Bandeira. O discente B-4 – G.A. narrou assim o percurso 

da deriva realizada:  
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Percurso:  

- O ―meu‖ ponto de partida localiza-se na Rua Félix Araújo, mais conhecida como 

Boninas, no local percebeu-se uma arquitetura antiga em grande parte dos imóveis, 

este local já foi considerado de público da região em décadas passadas. Hoje é um 

ponto comercial de bastante movimento, e a noite o movimento é outro, funciona ali 

um bar underground com público totalmente alternativo. Podemos observar também 

vielas que não foram modificadas pelo processo de urbanização da cidade e alguns 

prédios antigos abandonados.  

-  Em seguida partimos para a Rodoviária Velha nosso segundo ponto de 

observação. Um local de intenso movimento comercial e grande fluxo de pessoas 

que vem de outras cidades por várias questões: trabalho, estudo, turismo, entre 

outros. Sua estrutura possui alguns prédios não modificados.  

-  No terceiro  ponto visitamos o Museu do Antigo Telégrapho. Local que não 

possui nenhum tipo de divulgação, ao passar em frente ao museu imaginei que ali 

funcionasse quaisquer tipos de atividade. Há um grande desinteresse do poder 

público na questão cultural da cidade. Todos os pontos visitados possuem grande 

carga cultural, porém, não explorado de maneira que contribua para a população.         

 

 O que o discente B-4 – G.A define por ―ponto‖ o professor Paulo Cesar da Costa 

Gomes (2013) define por posição. O discente B-4 – G.A. destaca a questão dos espaços da 

cidade denominados de vielas, travessas, becos. Alguns acessos a este complexo arquitetônico 

das Boninas são feitos pelos caminhantes através de becos e vielas – marcas, rugosidades 

geográficas, de uma época em que, o transporte predominante da sociedade campinense era 

feito a cavalo. Seu segundo ponto de vista versa sobre a função regional da Rodoviária Velha 

para a cidade de Campina Grande, em especial, à dinâmica sócio-espacial do centro da cidade.  

Estudar essa população que chega à cidade dos mais variados municípios permitira 

desenhar o raio dessa regionalização proporcionada pela dinâmica social, desenvolvida não 

somente no embarque e, desembarque das linhas oficiais, mas, sobremaneira, na dinâmica 

proporcionada pelos carros alternativos. Ele encerra a narrativa de seu relato de espaço, do 

centro da cidade com a apresentação do espaço do Museu Histórico e Geográfico de Campina 

Grande.  

Reconhece o discente em sua caminhada que, a sociedade campinense parece, segundo 

ele, não preservar esta memória expressa em sua arquitetura – o que, no nosso entendimento, 

justifica as caminhadas geográfico-educativas, destras e erráticas, pelo centro da cidade. 

Como forma de resistência às formas passivas e espetaculares de apreensão sensível da 

cidade.    
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Fig. 38. Mosaicos – V – Errância realizada pelo Grupo-B. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2016.  
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Fig. 39. Mosaicos – V – Errância realizada pelo Grupo-B. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2016.  
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No Grupo C fizeram parte os seguintes discentes: C-1 – E.M.O.,  C-2 – M.A., C-3 – 

V. B. de S. A. A errância realizada pelo Grupo-C na deriva pelo centro da cidade de Campina 

Grande, pode ser abaixo visualizada no mapa abaixo:  

 

Fig. 40. Mapa da errância realizada pelo Grupo-C. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017. 
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O discente C-1 – E.M.O. Relatou-nos a errância realizada na deriva pelo Grupo C da 

seguinte forma:  

 
O encontro inicial se deu em frente aos Correios na Banca do Orlando, 

em seguida o grupo se deslocou para o Calçadão [da Cardoso Vieira] onde 

tomamos um café no ponto trivial a Lanchonete do Henrique, após o café Daniel 

organizou os grupos compostos por três pessoas, nosso grupo foi formado por A., E., 

G. e E., decidimos ir em direção das Boninas, a princípio observei que o local é 

formado por arquiteturas históricas com traços fortes da Campina do século XVIII 

mas o que me chamou a atenção foi o abandono em parte do local [de] algumas 

estruturas depredadas com pixações [pichações], lixo, outras ainda usadas como 

comércio passavam por sua intenção no decorrer do percurso passamos de volta pelo 

Calçadão onde já havia concentração de pessoas e transeuntes, mesmo sendo dia 

feriado. Já nas ruas Venâncio Neiva, e na Maciel Pinheiro eu pude correr um 

olhar detalhado da economia do comércio no espaço contrastando com [o] conteúdo 

histórico existente no local que a fundo ficou ocultada pelas fachadas das lojas, 

visitamos o Museu do telégrafo [Telégrapho] que funciona a 30 anos mas passa 

despercebido pela maioria dos moradores da cidade.  

 Na minha visão grande parte da história da cidade está esquecida, seria 

importante resgatar através de documentários para serem divulgados na mídia e 

também nas escolas.  

 O laboratório foi concluído na Praça Coronel. Antonio Pessoa com lanches 

e discussões sobre tudo que vimos.          

 

 A primeira impressão do olhar discente para o conjunto arquitetônico do Largo das 

Boninas é o de há um descuido por parte da sociedade campinense. Quando analisando a 

questão comercial do centro da cidade ele relata assim: ―[...] Já nas ruas Venâncio Neiva, e na 

Maciel Pinheiro eu pude correr um olhar detalhado da economia do comércio no espaço 

contrastando com [o] conteúdo histórico existente no local que a fundo ficou ocultada pelas 

fachadas das lojas [...]‖. Esse encontro do ―novo‖ com o passado, com a historicidade, nem 

sempre revela todos os processos no ―primeiro olhar‖ do caminhante. A questão da pichação, 

por exemplo, dela ser ou, não, considerada uma forma de expressão artística ou política 

carece, no nosso entendimento, de uma reflexão na qual a educação geográfica na cidade é 

solo comum. As pichações e os grafites, assim como o uso dos stics podem suscitar pesquisas 

na linha de educação geográfica na cidade.  

O discente C-1 – E.M.O.  destaca em seu relato de espaço, o aspecto social da 

pesquisa geográfica, desenvolvida através de errâncias pela cidade. Outro ponto interessante 

que pode ser observado no discurso do relato do discente C-1 – E.M.O. é que, sua leitura da 

atividade desenvolvida com a errância, foi denominada de ―laboratório‖ – essa definição se 

coaduna com a leitura de um dos docentes entrevistados. O discente C-2 – M.A. nos 

apresentou a caminhada da deriva realizada pelo Grupo C da seguinte forma:  
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Campina Grande, a cidade Capital do Trabalho, em que em pleno feriado 

não para, as almas vagam, trabalham e não param, dos museus abertos a retratar e 

não [nos deixar] esquecer a sua bela história, até o seu chão com pisos que possuem 

a marca dos enfeites de sua melhor época, bandeiras e balões, huuuumm, já sinto o 

cheirinho de milho, pode vim de dentro, de fora e de longe, tem espaço pra todo 

mundo, dançar sem esbarrar até madrugar.  

 Da cidade que possui, cordéis, filmes e músicas, olha que honra ter seu 

nome falado da boca de Luiz Gonzaga.  

 Das estátuas presentes nas marcantes praças, estátuas de grandes 

personalidades políticas, culturais, uma sublime homenagem, que mantém viva a 

lembrança das grandes marcas da cidade.  

 Na breve caminhada que se deu inicio em frente a Banca do Orlando, uma 

das bancas mais famosas da cidade, que mantém vivo os jornais, revistas que logo 

tão esquecidas e atropeladas pelo mundo digital. A Praça [da Bandeira] em 

reforma atrapalha a locomoção e interrompe [o] comércio e um ponto de encontro 

bastante freqüentado.  

 Uma surpresa ao descobrir que possuímos a 2ª maior marquise do mundo, na 

Rodoviária Velha, um local marcado de embarque e desembarque de pessoas que 

residem em cidades circunvizinhas que vem trabalhar, estudar, comprar, ou 

acompanhar parente em algum hospital e etc. Cidade privilegiada pela sua 

localização, servindo de ponte do litoral ao sertão. A cidade que fica acordada lotada 

e dorme vazia.  

 Do museu que não sabia, de cadeia servia, hoje mantém viva uma longa 

história de dificuldades e lutas, lamentável o desinteresse da sociedade sobre o 

conhecimento e histórico da cidade.  

 Não sei o motivo do nome dessa praça tão aconchegante, com o clima 

agradável, vento e sombra de arvore, só dá vontade e parar e descansar, Morgação é 

seu apelido deve ser por isso a minha vontade de não levantar.                        

 

 A primeira parte do relato do discente C-2 – M.A. revela-nos uma paixão pelo espaço 

geográfico da cidade. A cadência do seu discurso lembra o discurso poético. Nele o discente 

evoca um intercruzamento dos sentidos (sinestesia) que nos revelam uma imagem do centro 

da cidade. A primeira definição da cidade pelo discente é: ―Capital do Trabalho‖. Essa 

identidade está impressa, em concreto – juntamente com outras definições da cidade de 

Campina Grande por poetas, políticos e personalidades que ajudaram a construir a cidade de 

Campina Grande – num monumento localizado na Praça Clementino Procópio. Essa seleção 

de poemas exposta neste monumento foi feita pela Academia Campinense de Letras. São 

nove os poemas dedicados à cidade-musa que, em seu hino, se intitula: ―Eterno poema de 

amor à beleza‖: 
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QUADRO 04 – Poemas selecionados pela Academia Campinense de Letras 

―Campina, as tuas ruas são os meus caminhos! Por onde quer que eu ande, eles me conduzirão a ti.‖ 

(Ronaldo Cunha Lima). 

―A cidade são as ruas e as praças. Mas é, sobretudo, a alma. Essa coisa imanente. As peculiaridades que 

todos sentem  e poucos sabem definir. Seu maior encanto, Campina, é essa originalidade. Parece com 

tudo e não se iguala à nada.‖ (José Américo de Almeida). 

―Cidade menina. Menina rainha. Rainha que reina. Crescendo. Crescendo. Num solo bendito de Sol e de 

sonho. De clima ameno e de noites macias. No frio ar puro das madrugadas tão lindas. Assim és ainda, 

menina tão bela. Rainha, tão pura campina. Campina.‖ (Cronista Chico Maria). 

―Campina Grande, Capital do Trabalho!‖ (Raimundo Asfora). 

―Esta terra de bravos, não será terra de escravos, nem reinado de opressão.‖ (Felix Araújo.). 

―Campina Grande, Deus te colocou nos píncaros da Borborema, para mais perto do céu contemplar o 

bordado azul dos teus horizontes.‖ (Alcides Carneiro). 

―Não, Jesus, não morreu! Vive no na Serra da Borborema. No ar da minha Serra.‖ (Augusto dos Anjos). 

―Quem viveu e, não gozou uma tarde aqui na Serra. Não diga que veio à terra, nem que na Terra 

passou.‖ (Lino Gomes da Silva). 

―Duvido, Campina Grande, tê cidade que se afoite a tê noite como as tuas, quando o alfanje da Lua corta 

a mantía da noite.‖ (Zé da Luz). 

Fonte: Extraída do mural impresso em mármore branco na Praça Clementino Procópio no centro histórico de 

Campina Grande. 

 

 Podemos construir uma aproximação do olhar dos discentes com estes poemas como 

tática de desestabilização do olhar destro. Podemos conhecer da história da cidade a partir da 

questão: quem são estes que falam da cidade e, em que contexto histórico?! Alguns de seus 

elementos, como dissemos dialoga com o Hino Oficial do município e, com outros elementos 

da paisagem natural, social e política de Campina Grande.  

 Ainda com base na análise do quadro acima, indagamos: em uma destas definições 

poéticas da cidade de Campina Grande acima, temos: ―Campina, Capital do trabalho!‖ de 

Raimundo Asfora, quando tensionamos: continua a cidade a justificar esta definição? Dito de 

outro modo: qual a atual taxa de desemprego na cidade, em relação à população, 

economicamente, ativa? Ao realizarmos este tensionamento, não estamos construindo a ponte 

dialógica entre a arte expressa na e a partir da cidade, e, a ciência geográfica?! Entendemos 

que sim. Ou seria apenas uma atitude ufanista em relação à cidade que, histórica e, 

espacialmente, se expressa?! Este é mais um convite ao nosso olhar e pensar sobre esta 

cidade-poema.    

 Nessa direção, o discente C-2 – M.A., na segunda parte de seu registro, no caderno de 

campo, retoma a questão dos discursos plurais que trazem consigo a cidade como foco de sua 

expressão. A questão da distribuição espacial dos monumentos que contam-nos a história da 
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cidade é levantada por ele, na terceira parte do seu registro. Em seguida ele destaca a 

importância da Banca do Orlando, no contexto espacial da Praça da Bandeira. O quarto ponto 

suscitado em seu relato versa sobre o potencial geográfico educativo da Rodoviária Velha. 

Aqui o discente evidencia a cidade de Campina Grande como entreposto geográfico entre o 

Litoral e o Sertão do Estado da Paraíba. O museu tratado no quinto ponto, por ele suscitado, 

destaca o potencial geográfico-educativo para a cidade de Campina Grande do Museu 

Histórico e Geográfico que funciona no prédio do Antigo Telégrapho.  

 A sua conclusão no sexto ponto retoma o aspecto poético da introdução e, perquire a 

toponímia da Praça Coronel Antonio Pessoa, chamada, sobretudo pelos jovens da cidade de 

―Praça da Morgação‖ ou espaço dos punks.  O discente C-3 – V. B. de S. A. apresentou-nos a 

errância realizada pelo Grupo C, da seguinte forma:  

 
Aula de campo:  

No presente dia 26 de maio de 2016 por volta das 8:30 da manhã saímos da 

Praça da Bandeira (Banca do Orlando) para conhecer um pouco sobre o contexto 

histórico e geográfico da cidade de Campina Grande, em seguida partimos para o 

Calçadão da cidade, lugar de encontro para amigos e passeios, no entanto houve 

pausa para o café. Adiante seguimos em trio formado por mim, M. e D.. Passamos 

pelo centro na Rua Maciel Pinheiro e objetivo em ver a vista panorâmica mas não 

foi possível, em seguida fomos a Rodoviária Velha, lugar de chegada das pessoas 

que vem de outras cidades para estudo, trabalho e a passeio, depois visitamos o 

Museu Histórico [e Geográfico] de Campina Grande, onde podemos conhecer um 

pouco sobre a história da cidade e seus principais locais que passaram por 

modificações ao longo do tempo, adiante tivemos parada na Praça Clementino 

Procópio em que podemos observar a situação na qual se encontra um dos 

principais espaços públicos do centro da cidade, por último passamos por um local 

de acervos [sebos] de livros e chegamos na Praça da Morgação para diálogo à 

respeito de Campina Grande entre o grupo.  

No entanto podemos observar o quanto Campina Grande é importante por 

toda sua dinâmica na qual abarca sendo referência como grande pólo estabelecida 

pela sua polarização no Estado da Paraíba.      

 

 Na concepção do discente C-3 – V. B. de S. A. a caminhada realizada no centro da 

cidade foi uma ―aula de campo‖. O primeiro ponto destacado pelo discente foi a Rua Maciel 

Pinheiro. O grupo caminhara procurando um ponto de observação no qual o centro da cidade 

pudesse ser contemplado a partir de uma vista panorâmica.  Alguns prédios do centro da 

cidade proporcionam tal olhar geográfico: o Ed. Rique, a CLIPSI e, mais recentemente, as 

torres do Largo do Açude Velho.  

 Em seguida C-3 – V. B. de S. A. destaca a importância da Rodoviária Velha para a 

cidade de Campina Grande. Eles passaram pelo Museu Histórico e Geográfico e seguiram 

para a Praça Clementino Procópio. Aqui o discente destaca a presença de um sebo tradicional 

da cidade localizado no entorno do Abrigo Maringá, dentro da Praça Clementino Procópio. O 

centro da cidade possui vários sebos de livros – talvez a presença de um intenso número de 
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estudantes, ajude-nos a explicar sua presença na paisagem geográfica do centro da cidade de 

Campina Grande.  

 Estas foram as três errâncias que alcançamos e, analisamos, interpretativamente,  a 

partir dos relatos de espaço, dos discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB. Como 

aquilo que narramos não fora por nós, caminhantes do Grupo-D observado, não o tomamos 

como evidência direta, mas indireta. Daí usarmos a nomenclatura ―narrativa‖ e, não a de 

―descrição geográfica‖. Como participamos da errância no Grupo-D, salientamos que, aqui 

fazemos uso da observação e, da descrição geográfica, no processo de educação do olhar 

errante na cidade. Nesta direção, participamos da deriva em uma errância feira pelo Grupo D, 

respectivamente composto: D-1 D.A.B.
128

 e D-2 A.A.S.. A errância realizada por nosso grupo 

pelo centro histórico de Campina Grande pode ser, assim, visualizada no mapa abaixo:  
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 Pesquisador-participante. 
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Fig. 41. Mapa da errância realizada pelo Grupo-D. 

 
Fonte: Google Earth – elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2017.  

 

 Descrevemos no Grupo D a errância realizada na deriva pelo centro histórico de 

Campina Grande, da seguinte forma:   
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Impressões da caminhada: sons de pássaros, as pessoas caminhavam devagar, sem 

pressa, havia muitos idosos no centro, pais levavam crianças para visitar a Praça 

Clementino Procópio.  

Observação das narrativas visuais inscritas nas calçadas do centro.  

Visitas a prédios oficiais: Biblioteca Pública, Prefeitura.  

Observar a dinâmica da Rodoviária Velha – centro de embarque e desembarque de 

pessoas de outras cidades no centro de CG – é possível realizar uma análise a partir 

das placas de carro – com também entrevistas as pessoas que trabalham nos guichês 

de ônibus. Outra possibilidade é o estudo dos múltiplos serviços que são prestados 

ali.  

Na cidade/Centro: cartografar os monumentos das nossas praças e tecer uma relação 

com a toponímia das ruas do centro.  

Analisar a toponímia das principais ruas do centro de Campina Grande.  

Impressão: no Calçadão o cheiro de café é muito convidativo ao repouso na praça. 

Na Praça Clementino Procópio as árvores e os bancos convidam ao repouso do 

corpo e movimentação do olhar, do pensamento geográfico.  

 

 Como dissemos anteriormente, participamos da errância realizada pelo Grupo-D como 

participante D-1 D.A.B.
129

. O primeiro espaço observado em nossa caminhada foi a Praça 

Clementino Procópio e, aqui, a poesia do Paraibano do Século XX – Augusto dos Anjos – se 

faz presente e nos indaga sobre a importância da natureza, em especial, das árvores na vida da 

cidade:  

 

– As árvores, meu filho, não têm alma! 

E esta árvore me serve de empecilho... 

É preciso cortá-la, pois, meu filho,  

Para que eu tenha uma velhice calma! 

 

– Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 

Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 

Deus pôs almas nos Cedros...no Junquilho... 

Esta árvore, meu pai, possui minh‘alma! 

 

– Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa:  

―Não mate a árvore, pai, para que eu viva!‖ 

E quando a árvore, olhando a pátria serra,  

Caiu aos golpes do machado bronco,  

O moço triste se abraçou com o tronco 

E nunca mais se levantou da terra! 

(A árvore da Serra. Augusto dos Anjos). 

 

A poesia de Augusto dos Anjos expressa em concreto, na Praça Clementino Procópio, 

aclama a natureza. Esta praça possui um conjunto de monumentos muito interessantes. Nela 

há um Coreto em formato de nave espacial. Um sebo de livros usados, espaços específicos 

para os engraxates exercerem seu ofício e várias lanchonetes. A disposição espacial deste 

                                                 
129

 Salientamos na introdução que não identificaríamos os participantes das errâncias em razão de objetivarmos a 

análise de seus relatos e/ou descrições. Como intencionalmente colocamos numa relação dialética esta 

apresentação entre narrativas e descrições geográficas, então entendemos ser necessária a identificação do grupo 

no qual o organizador da deriva participou – ou seja, para tornar ainda mais evidente esta distinção de 

apresentação das caminhadas, destras, em excursões, e, erráticas, em derivas, na cidade.   
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sebo assemelha-se com a disposição do antigo prédio do Museu de Artes Assis 

Chateaubriand, quando observado do Obelisco. Na atualidade, a Praça Clementino Procópio é 

ocupada, diariamente, pela semana por uma comunidade de artesãos que expõem as suas 

peças num dos pontos de ônibus mais movimentados da cidade.  

Destacamos na nossa errância o estilo Art Déco expresso nos detalhes das janelas da 

Biblioteca Pública. Interessante que a imagem dos phalos dispostos no portal de entrada da 

Biblioteca não tinha sido ainda observado por um dos companheiros de errância que, revelara-

nos, naquela oportunidade, passar sempre por ali e nunca ter visto.   

Na nossa errância observamos certa ordem, e seletividade funcional no espaço do 

centro da cidade. Um exemplo fica claro quanto observamos os bancos, os quais ficam todos 

muito próximos. Há ruas especializadas em eletroeletrônica como a Rua Barão do Abiaí. 

Outras, em restaurantes, como as pizzarias da Rua Treze de Maio.  

Na Rodoviária Velha destacamos a análise do potencial regionalizador da rodoviária 

para a cidade e da variedade de serviços ofertados num mesmo espaço. Além da Rodoviária 

Velha – outros espaços voltados para um intenso comércio são os espaços das Arcas Catedral 

e Titão, ambas na Av. Floriano Peixoto, a primeira ao lado do Museus Histórico e Geográfico 

de Campina Grande e, a segunda, ao lado do Colégio Imaculada Conceição CIC-Damas. 

Observamos o conjunto arquitetônico da Rua Maciel Pinheiro acessada por nós através do 

Beco 31.  

Observamos em nossa errância o quanto o centro da cidade de Campina Grande é 

composto por becos e, vielas que contrastam com prédios monumentais, de arquitetura 

desafiadora, ao nosso olhar errante. No Beco 31 destacamos a arquitetura do prédio Pavilhão 

Epitácio Pessoa (E-1 a E3). Parte deste prédio é visível da Rua Maciel Pinheiro, com desta 

para os arcos do portal e, das suas janelas.  
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Fig. 42. Mosaico – V – Deriva pelo centro de Campina Grande – Grupo-D. Fonte: Elaborado por Daniel 

Almeida Bezerra, 2016. 

 

O discente D-2 A.A.S. apresentou o percurso da deriva realizada por nós, membros do 

Grupo D, da seguinte forma:  
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O ponto de chegada na banca de jornal do Orlando se deu.  

 Os grupos formados, foi no D-2 [que fiquei]; passando no Calçadão da 

Cardoso Vieira cafezinho tomei; meio o cheiro forte do amigo, assim suportei.  

 Seguindo a Maciel Pinheiro os detalhes observei; no chão e nas fachadas 

alguns deles eu registrei; vejo que trabalhos foram feitos no sentido de restaurar, de 

modo que foi feito a sua originalidade perdeu. Na manhã desta quinta as ruas 

tranqüilas estavam.  

 Ao cruzar para a Praça Clementino Procópio lá os mendigos estavam, de 

sorte alguns registros foram feitos, sem que nada se desse e as observações assim se 

realizava. 

 Passando no prédio da Prefeitura que fechado estava devido o feriado a 

cidade contemplava, pouca gente nas ruas, andava e circulava. Mais adiante tinha a 

velha Rodoviária até parece que nos esperava, até tinha algumas pessoas, ali 

trabalhava.  

 Foi até a Rua 7 de Setembro com as suas ruas largas todos os bancos 

fechados estavam.  

 O Chopp do Alemão, Bar do Café Central que hoje todos registravam a 

ausência dos clientes que lá se perdurava.  

 Com uma linda arquitetura que fora desenhada o Velho Pavilhão Epitácio 

que ainda se ostentava, ao meio de tantos outros ao meu olhar se destacava.  

 O Monumento São Rique [João Rique] na [Rua] Marquês do Herval lá 

estava de um jeito cavalheiro parece [que] a cidade abraçava, de forma muito hostil; 

assim é que lembrava.     

 

 O discente D-2 A.A.S. tensionou sua apresentação da errância, entre uma descrição 

geográfica e, uma narrativa poética. Em alguns trechos de seu relato, esse traço aparece na 

presença do verbo ao final da oração – trazendo o aspecto da musicalidade. Talvez o fato de, 

alguns minutos antes, realizarmos a leitura, socializada, de alguns cordéis, entre todos os 

caminhantes, explique este traço de sua apresentação. Estes exemplares da Literatura de 

Cordel foram adquiridos, como dissemos, na Banca do Orlando, quando do nosso encontro, 

na Agência Central dos Correios.  
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Fig. 43. Mosaico – V – errância realizada pelo Grupo-D. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2016. 
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Ele destaca, ainda, em sua descrição/narração geográfica um elemento sensório que 

são os cheiros da cidade. Há espaços que, na cidade, no aproximam pelo cheiro deles e, há 

outros que, nos distanciam em razão de exalarem determinados odores. Os bueiros próximos 

há algumas calçadas é um bom exemplo. A questão da preservação do patrimônio histórico é 

também, por ele suscitada, como uma questão inerente à construção da educação geográfica 

na cidade.  

O discente D-2 A.A.S. destaca em sua descrição a análise funcional dos espaços do 

centro da cidade. Por fim, ele destaca, o potencial geográfico-educativo do estudo da relação 

entre avenidas, ruas e vielas, becos do centro da cidade de Campina Grande. Ele destaca 

também a necessidade de se investigar a distribuição espacial dos monumentos que contam a 

história de Campina Grande.  

Essa distribuição a entendemos inicialmente, a partir da e uma composição, ordenada, 

segundo Gomes (2013) por uma ―trama locacional‖, portanto, orientada. Nesta oportunidade 

de conhecimento da cidade a partir dos elementos constitutivos da deriva, nesta quinta 

caminhada, nos distanciamos desse modo de olhar, pensar e agir. E, por conseguinte nos 

aproximamos deste modo errático, desorientado, intencionalmente, para uma educação do 

olhar geográfico na cidade. As derivas abriram, assim, a possibilidade de leitura e, 

compreensão, de Campina Grande como expressão de uma cidade-poesia, em suas praças, 

uma cidade-esfinge, no quadrilátero que inicia a Rua Maciel Pinheiro, e, de uma cidade-

sabor-e-aroma, com seus cafés.  

Nesta quinta caminhada destacamos o trabalho de mediação pedagógica, geográfico-

educativa, da Literatura de Cordel. A cidade possui, através da Biblioteca Átila de Almeida o 

maior acervo da América Latina em exemplares da Literatura de Cordel, com cerca de 18 mil 

191 exemplares
130

. Essa discursividade literária, no nosso entendimento, permite o jogo da 

deriva se expressar, em sintonia com a crítica proposta pelos situacionistas ao urbanismo 

funcionalista, hermético e voltado para o espetáculo do consumo.  

Este consumo, como dissemos, anteriormente, necessita passar pela construção da 

crítica que as metodologias materiais, propostas pelo Prof. Dr. Carlos A. de A. Cardoso, 

através da Didática Urbana (1996, 2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014). Esta, por sua 

vez, está em sintonia, com aquelas metodologias intuitivas, anárquicas e libertárias, do 

contexto da segunda fase da revolução industrial na Inglaterra. Esse contexto industrial marca 

                                                 
130

 Disponível em: < http://www.uepb.edu.br/biblioteca-atila-almeida-amplia-acervo-com-chegada-de-cordeis-de-

autores-cearenses/> Acesso em: 19-09-2017.   
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também, no nosso entendimento, um contorno preciso da expressão da arquitetura do centro 

da cidade de Campina Grande.  

  

 

 
Fig. 44. Grupo da caminhada à deriva: Amigos da Cidade. Fonte: Elaborado por Daniel Almeida Bezerra, 2016. 

 

Nos reencontramos na Praça Coronel Antonio Pessoa (Praça da Morgação), por volta 

das 10h30minh da manhã. Nessa praça, ao fim das errâncias de cada grupo, foi feito um 
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lanche
131

. Esse lanche permitiu afastar a indisposição, natural, gerada pela própria fadiga que 

a caminhada gera biologicamente no corpo. Ele permitiu, após as caminhadas, construirmos 

um diálogo com os discentes da Licenciatura em Geografia pós-errâncias, na cidade.  Neste 

momento, pós-deriva, houve a leitura de dois textos da Literatura de Cordel, os quais tinham a 

cidade como tema, ambos adquiridos ainda no nosso encontro na Praça da Bandeira.  

Nesta nossa conversa na Praça Coronel Antonio Pessoa discutimos, em grupo, o 

potencial geográfico-educativo da Literatura de Cordel para a educação do olhar geográfico – 

um olhar que se forma a partir de errâncias urbanas educativas na cidade. A Literatura de 

Cordel, assim como as crônicas, o curta-metragem, os poemas, as músicas se apresentaram, 

para nós, como mediações pedagógicas na construção do conhecimento geográfico, a partir de 

uma vivência errática da cidade.  

Dentre os cordéis trabalhados na deriva, destacamos que, alguns tinham uma 

linguagem mais próxima da descrição geográfica e científica; já o outro tinha uma linguagem 

mais próxima da narrativa e, da poética romântica. Em nossas ―andanças‖ o jogo foi utilizado 

como tática de desorientação do olhar e do nosso caminhar destros, assim como em, paralelo 

o intencionamos à prática da pesquisa geográfica a partir de elementos corpográficos. .  

A relação de ambos os textos da Literatura de Cordel serviu-nos para ampliarmos 

nossos olhares para a diversidade de linguagens que pode haver dentro de uma mesma 

paisagem urbana geográfica. E, também para a necessidade de articularmos esta linguagem da 

Literatura de Cordel com a linguagem científica – através daquilo que, na praça denominamos 

de aspectos do olhar – hoje poderíamos denominar de corpografias (JACQUES, 2012) ou 

elementos da Didática Urbana (CARDOSO, 2011).  

Desse horizonte deduzimos algumas conclusões e, a primeira dela é a de que, na 

deriva a cidade de Campina Grande se revela ao olhar do caminhante como escolarcidade. 

Assim, nesta quinta caminhada consideramos ―uma deriva‖ o conjunto das quatro errâncias 

realizadas pelo centro histórico de Campina Grande. Com ela procuramos, intencionalmente, 

nos distanciar do modo de olhar e, caminhar, destros, que as excursões geográficas 

representam. A deriva, como vimos, possui estatuto próprio, em relação aos conceitos 

procedimentais da pesquisa geográfica, trata-se de um jogo urbano, no qual construímos, 

através da prática espacial da caminhada, uma crítica, geográfica, ao funcionalismo da cidade, 

que limita o caminhante ao papel passivo de consumidor do espetáculo, no qual ele próprio 

representa, muitas vezes, de forma inconsciente.  

                                                 
131

 Este lance nos foi entregue às 11:00h da manhã, via moto-táxi, pela colaboradora dos Amigos da Cidade 

Rossandra Rocha da Silva Bezerra a quem todos nós, Amigos da Cidade, participantes da deriva, agradecemos.  
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É nessa direção de uma atitude investigativa, através do olhar questionador, que 

entendemos se processar a educação na cidade, através da deriva. Entendemos que a 

linguagem artística, nesta proposta de deriva, não se apresenta como simples etapa de 

sensibilização do olhar dos alunos. Mas, em tendo um estatuto próprio, distinto daquele 

produzido na Academia, possui um arcabouço que poderá ser articulado ao cabedal teórico da 

ciência geográfica, o qual, por sua vez, se processa através de seus trabalhos, pesquisas e, 

aulas de campo.  

Distinta do passeio e do trabalho, pesquisa e aula de campo, a deriva só pode ser 

compreendida, assim como a própria cidade, quando vivenciada! Ela, então, pode ser 

apreendida nesta imersão no mundo da vida urbana, que se desenvolve na cidade. Com as 

derivas aprendemos uma arte: a ―a arte de se perder na cidade‖ e, de nos construirmos 

enquanto sujeitos sociais, produzindo a crítica do espaço geográfico, por nós observado e, 

produzido.  

Vimos que a teoria do jogo em que está impressa a deriva na cidade, como proposta de 

uma educação do olhar geográfico, se aproxima dos textos produzidos por Huizinga (2008), 

Guy Debord (1997; 2003) e pelo discurso da Profª. Dr. Paola Berenstein Jacques (2006; 

2012), em especial, em dois trabalhos, Corpos e cenários urbanos (2006); e, Elogio aos 

errantes (2012) e, pelo conceito de Didática Urbana proposto pelo Prof. Dr. Carlos Augusto 

de Amorim Cardoso.  

Vimos também que, nas derivas, os errantes são os praticantes ordinários das cidades, 

assim como expunha Michel De Certeau (1998). Eles são os homens lentos proposto na 

reflexão geográfica por Milton Santos.  São os sujeitos corporificados propostos por Ana 

Clara Torres Ribeiro, em sua Cartografia da Ação Social. Assim entendidos, os errantes são 

aqueles que subvertem, em sua prática espacial, certa lógica do olhar e, do caminhar.  

Mas a deriva não se faz compreender apenas por escrita destra, em linguagem 

acadêmico-científica. Ela já se encontrava expressa em linguagem literária, pela personagem 

companheira de Alice no País das maravilhas. Referimo-nos ao Pássaro Dodô – na passagem 

em que ele apresenta-nos as regras de uma corrida, a qual Alice iria participar. Interessante 

que esta passagem é apontada pelo próprio professor Rubem Alves (2004), na obra Aprendiz 

de mim: um bairro que virou escola – como expressão do conceito de trilhas educativas na 

cidade:  
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Primeiro marca-se o caminho da corrida, num tipo de círculo (a forma exata não tem 

importância), e então os participantes são todos colocados em lugares diferentes, ao 

longo do caminho, aqui e ali. Não tem nada de ‗um, dois, três, já‘. Eles começam a 

correr quando lhes apetece e abandonam a corrida quando querem, o que torna 

difícil dizer quando a corrida termina. Assim a corrida começou. Depois que haviam 

corrido por mais ou menos meia hora o pássaro Dodô gritou: ―A corrida terminou!‖ 

Todos se reuniram ao redor de Dodô e perguntaram: ―Quem ganhou?‖ ―Todos 

ganharam‖, disse Dodô. ―E todos devem ganhar prêmios‖. (CARROLL, Lewis. 

Alice no país das maravilhas  Apud Alves, 2004, p. 87)         

 

Entendemos, então, a deriva à partir de sua aproximação com outros dois modos de 

caminhar e de olhar na cidade: flanar e deambular. Ambos os modos do caminhar e de olhar, 

se apresentam como inscrição de uma memória corporal. Nesta perspectiva, consideramos 

como modo de caminhar errático, as errâncias expressas na: caminhada à flâneur, 

deambulatória, à deriva, à zonzo.  

Elas se apresentam para nós, como uma forma de resistência às formas hegemônicas 

de vivências da cidade. Isto ocorre quando a cidade nos condiciona apenas a sermos apenas 

consumidores, e não cidadãos. Esta experiência que envolve o caminhar e, o olhar, sobrevive, 

quando compartilhada e expressa em narrativas urbanas geográficas. Ou seja, narrativas 

erráticas!  

Trata-se, portanto, de, com as derivas, resistir às formas de esterilização da 

sociabilidade na cidade. Com as derivas procuramos construir, juntamente com os discentes 

da Licenciatura em Geografia um novo olhar para a arquitetura da cidade – atualizada na 

prática espacial das caminhadas. Junto dessa atualização, entendemos que se processa aquilo 

que Jacques (2012) chama por incorporação, ao mesmo tempo em que se processa aquilo que 

Rego (2000, 2006, 2011,) denomina de ambiências geográficas na cidade. A síntese dessa 

conjugação é a Didática Urbana, geográfica, da cidade. Portanto o desafio que se põem para 

nós é o de iluminarmos, com a desorientação, lentidão e incorporação, elementos da 

opacidade do cotidiano que, as luzes do espetáculo da cidade ofuscam. Trata-se, portanto, de 

uma resistência a partir de espaços opacos e, não luminosos, que a cidade apresenta. Os becos 

e vielas são, no nosso entendimento, expressão espacial dessa imagem.  

É neste contexto que, João do Rio (1995) nos convidara a uma experimentação da 

Alma encantadora das ruas. Como vimos, anteriormente, outras duas características da deriva 

que compreendemos inerentes a regra do jogo é a experimentação e a participação. Estas 

qualidades da deriva se expressaram através da aproximação do olhar sociedade com os 

museus, praças, monumentos. Entendemos que, nesse encontro nasce outro olhar para cidade.   

 O desafio que se apresenta ao trabalho do professor de geografia para se trabalhar com 

as derivas, portanto, também pode ser compreendido, através desse esforço de trabalhar não 



279 

com conclusões, mas com inacabamentos, movimento e efemeridade. A errância como modo 

de leitura ―respeita‖ o movimento próprio do olhar. Do olhar com os olhos da pele e, do 

coração, um olhar desorientado, lento, incorporador. Assim o espectador do espetáculo é por 

nós convidado a se tornar vivenciador, experimentador de situações, é chamado a participar à 

construção de nossa alteridade, à construção de nosso corpo cívico.  

 Assim, podemos deduzir dessas caminhadas erráticas pela cidade de Campina Grande 

que as derivas são a expressão de um jogo desestabilizador de uma certa lógica do olhar e, do 

caminhar. Essa desestabilização ocorre, como vimos através da: espontaneidade, da 

participação, da desorientação, da lentidão e a incorporação. Em cada uma também há a 

construção de uma nova forma de alteridade, uma partilha do sensível que nos conduz a 

revisão dos nossos padrões de conduta e comportamento sociais. Portanto, a deriva é-nos uma 

plataforma discursiva autônoma em relação aos procedimentos da pesquisa geográfica e a 

consideramos, por tudo que através dela vivenciamos na cidade, sim, promovedora de nossa 

politicidade.  
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6    CONSIDERAÇÕES: Campina Grande – a cidade revelada através do movimento 

pendular entre a ciência e a arte 

 
 Minha vida é andar por este país 

Pra ver se um dia descanso feliz 

Guardando as recordações 

Das terras onde passei 

Andando pelos sertões 

E dos amigos que lá deixei 

[...] 

E a saudade no coração.  

(A vida do viajante. Luiz Gonzaga).  

 

Em nossas caminhadas pelo centro da cidade de Campina Grande, ela se apresentou ao 

nosso olhar como imagem-esfinge, enigmática, dinâmica, na qual o olhar e o caminhar, 

juntos, interpretaram-na como uma imagem-pêndulo. Nele, um movimento contínuo, não 

necessariamente linear, entre a ciência e a arte, entre o ethos comportamental que envolve a 

construção de nossa alteridade e nossa politicidade. Nestas caminhadas destras e erráticas, 

buscamos construir uma educação do olhar geográfico a partir da nossa vivência na cidade. 

Nela, buscamos articular a dimensão estética à dimensão científica e esta àquela. Em cada 

uma destas caminhadas, o arcabouço teórico e metodológico da ciência geográfica pôde ser 

exercitado através de nossas práticas de campo – práticas de cidade, práticas da pesquisa 

geográfica.  

Buscamos, desde o início do mestrado em Geografia no PPGG-UFPB em 2015, 

direcionar estas práticas para um foco: a construção psicogeográfica e corpográfica de uma 

ambiência geográfico-educativa, no centro histórico da cidade de Campina Grande-PB. Isto a 

partir de nossa experiência estético-científico-política do olhar. Estas caminhadas feitas sob o 

signo da excursão geográfica, poderíamos dizer que tratar-se-iam elas de caminhadas 

―destras‖, θέσις (thesis) de sua ἀντίθεσις (anthitesis) – a caminhada à deriva – caminhada 

―errática‖.  

Com estes elementos, retomamos a nossa questão central, inicialmente levantada: 

Como as excursões e a caminhada à deriva, na cidade, contribuem para a educação do 

olhar geográfico de docentes e discentes, e também para a nossa construção de uma 

ambiência geográfico-educativa, no centro da cidade de Campina Grande-PB? Como as 

caminhadas exercem uma função dialógica na articulação entre o Ensino de Geografia e 

a educação geográfica, entre a ciência e a arte, entre a ética e a política, no contexto da 

construção de nossa urbanidade, aqui posta em xeque? Como estas caminhadas na 

cidade se articulam às estratégias de ensino e aprendizagem da Geografia e, ao mesmo 

tempo, ao jogo urbano, da caminhada à deriva? Como a caminhada à deriva se 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
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distingue e, ao mesmo tempo, articula-se aos conceitos procedimentais da pesquisa 

geográfica? Esta problemática possui algumas etapas e elas são interdependentes e 

complementares. Ao longo de cada uma delas, oferecemos algumas respostas parciais a estas 

questões. As complementamos neste momento.  

Em resposta a esta problemática inicial, reconhecemos amadurecer o nosso olhar 

geográfico, na cidade, juntamente com o olhar dos docentes e discentes da Licenciatura em 

Geografia da UEPB e do PPGG-UFPB. Nestas caminhadas, a nossa descrição geográfica e 

narrativas urbanas puderam ser aprimoradas através de corpografias – problematizações a 

partir de nossa vivência corporal, produzindo corpografias-cidade entre as dimensões do 

conhecimento estético e científico, ético e político. Isto numa postura hermenêutica 

instauradora, sócio-construtivista de leitura da cidade. Pela via de uma problematização a 

partir das evidências coletadas em campo, na cidade, dialeticamente dialogamos os discursos 

do olhar dos docentes e discentes. Neste diálogo crítico, procuramos construir os nexos da 

articulação entre o olhar e o caminhar, entre as excursões geográficas e o jogo urbano da 

caminhada à deriva na cidade.  

Em nossas andanças, procuramos instaurar, através de uma hermenêutica instauradora 

(REGO; SUERTEGARAY; HEIDRICH, 2001; SUERTEGARAY, 2002), uma ambiência 

educativa a partir da geografia do centro da cidade de Campina Grande. Extraímos os 

conceitos que gravitaram em torno dessa hermenêutica de nossas práticas espaciais: 

caminhadas, observações, descrições e narrativas urbanas realizadas no centro da cidade de 

Campina Grande, e nos diálogos com os docentes e discentes do Curso de Licenciatura em 

Geografia da UEPB, além dos docentes e discentes do PPGG-UFPB. Com estes diálogos, 

evitamos definir este ambiente geográfico-educativo que é o centro da cidade de Campina 

Grande como espaço ―não-formal‖ – pois estaríamos olhando a rica geografia da cidade pela 

ótica negativa.  

Construímos seu significado, de outro modo, pela via positiva, prospectiva de objetos 

de pesquisa, e de modo compositivo com as narrativas urbanas construídas a partir de nossas 

errâncias pelo centro da cidade de Campina Grande-PB. Realizamos uma investigação a partir 

de nossa prática espacial. A partir dela, procuramos construir o conhecimento geográfico em 

atendimento ao convite proposto por Kaercher (2001): Conheça e revele-se estudando a 

cidade: experiências geopedagógicas para pensar nossa ontologia – nossa urbanidade.  

Vimos que, nestas práticas espaciais, o processo de participação e implicação ocorre 

de modo distinto entre a excursão e a caminhada à deriva na cidade. Na excursão geográfica, 

tratamos da implicação orientada, teórica e metodologicamente. Já nas caminhadas à deriva, 
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desenvolvemos um processo de incorporação de memórias urbanas a partir do nosso contato 

da linguagem cinematográfica, da Literatura de Cordel, das crônicas, dos contos, das músicas, 

de filmes. Desenvolvemos a prática da pesquisa geográfica direcionando-a para o jogo urbano 

da caminhada à deriva e, concomitantemente, praticamos o jogo urbano da caminhada à 

deriva, para extrairmos dele elementos para a construção de objetos de pesquisa. Não 

elegemos um modo em detrimento do outro, buscamos a manutenção do movimento a partir 

das nossas corpografias. 

Nestas caminhadas, procuramos construir uma educação do olhar geográfico como a 

expressão de uma articulação de discursos estéticos sobre a cidade que, por sua vez, 

articulam-se a uma discussão científica, ética e política. Estes modos de caminhar e de olhar, 

destros, foram por nós problematizados e articulados a uma forma de caminhar e olhar 

erráticos, através de um conjunto de discursos distintos do científico. Para compreendermos a 

cidade para além das formas do olhar destro, buscamos, a partir da caminhada à deriva, a 

construção social de processo de incorporação de memórias-cidade (corpografias). Em 

consonância com Jacques (2012) e Cardoso (1996), denominamos de corpográfico este olhar 

corporal para a cidade. As corpografias construídas na nossa vivência do espaço geográfico da 

cidade foram por nós utilizadas como tática (DE CERTEAU,1998) de desestabilização do 

olhar e do caminhar destro, construído em excursões geográficas. Nessa direção, propomos a 

Literatura de Cordel como um elemento corpográfico de mediação do diálogo entre o ensino 

de Geografia na Universidade e a educação geográfica na cidade. 

A caminhada à deriva na cidade nos proporcionou um modo de caminhar e de olhar 

erráticos, desorientados. Articulamos cada um destes modos de caminhar e de olhar na 

construção de nossa educação do olhar geográfico, na direção da construção de uma 

ambiência geográfico-educativa na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Com isto, 

buscamos contribuir com o aperfeiçoamento da prática e das técnicas da pesquisa geográfica, 

em especial, a observação.  

Toda a nossa argumentação na dissertação se desenvolveu em diálogos voltados para 

um foco: a educação do nosso olhar geográfico a partir de caminhadas na cidade. Nesse 

sentido, estes dois modos de olhar e de caminhar na cidade se distinguiram e se 

complementaram nos processos da pesquisa geográfica e do jogo urbano. Isto num processo 

de atualização da arquitetura do centro da cidade de Campina Grande-PB. Tais itinerários 

estão expressos nas quatro excursões geográficas por nós apresentadas e discutidas. 

Denominamos de errâncias as caminhadas que compuseram a deriva pelo centro de Campina 

Grande-PB.  
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Realizamos a necessidade de subdividir o grupo da caminhada à deriva a partir de 

nossas observações feitas nas quatro excursões que a antecederam. Nelas, em razão do grande 

número de pessoas caminhando – dez ou 12, notamos que a cidade-esfinge vestia um manto 

de consumidor sobre todos nós caminhantes. Intencionalmente, como tática do jogo, 

buscamos driblar esta condicionante sócio-espacial para observá-la a partir de outros pontos 

de vista que não apenas o espetacular, voltado apenas para a esfera do consumo de bens e 

serviços – por nós posto como objeto de crítica. Foi nesse diapasão que, ao longo das 

excursões geográficas, observamos a necessidade de diluirmos uma característica da 

dimensão científica, em direção à construção da ludicidade, cara a transformação 

psicogeográfica e corporal da cidade.  

Salientamos ainda que, nas excursões geográficas, trabalhamos perspectivas 

metodológicas plurais da pesquisa geográfica. Ora nos aproximamos do materialismo 

histórico e dialético, ora nos aproximamos da fenomenologia. A hermenêutica instauradora no 

nosso entendimento se apresenta como uma terceira via de acesso ao conhecimento e 

transformação da cidade, psicogeográfica e corpograficamente considerada.  

Realizamos três destas excursões no contexto das atividades do Estágio Docência do 

Mestrado em Geografia do PPGG-UFPB, realizado no componente Métodos e Técnicas da 

Pesquisa Geográfica, no Curso de Licenciatura em Geografia da UEPB. Durante estas 

caminhadas, tivemos a oportunidade de conviver com os discentes da Licenciatura em 

Geografia e juntos buscamos construir o conhecimento geográfico a partir da nossa vivência 

do centro da cidade de Campina Grande-PB.  

Com estas caminhadas na cidade de Campina Grande-PB, encontramo-nos com uma 

Geografia viva, construída, portanto, não apenas em bases conceituais, ou seja, em saberes 

teoricamente sistematizados, mas, sobretudo, num fazer-cidade investigativo. Articulamos tal 

dimensão aos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica. E ambas à dimensão 

atitudinal, enquanto construção de valores sociais mais consonantes com a diversidade dessa 

mesma sociedade. Estes nossos encontros pelo centro da cidade de Campina Grande foram 

condição fundamental para o amadurecimento de nossa formação geográfica.  

Num primeiro movimento desta educação do olhar, a orientação metodológica foi uma 

constante no caminho, ao passo que construíamos um modo de escrita descritiva destas 

caminhadas na cidade, revelada para nós através da excursão geográfica. Em seu sentido 

originário, as excursões geográficas, como vimos anteriormente, desde as propostas de 

Delgado de Carvalho (1941) até as propostas atuais do Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso (2001, 2007, 2008b, 2010, 2014) se apresentaram como prática de formação ou 
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iniciação à pesquisa científico-geográfica. A partir da ascensão das Geografia Crítica, na 

década de 1970 no Brasil, como observamos no Quadro 03, a excursão geográfica é afastada 

pelo conjunto de sistemas conceituais, teórico-políticos, que permitiriam ao geógrafo a leitura 

do espaço geográfico pelo intermédio de conceitos calcados no materialismo histórico e 

dialético.  

Nesse compasso, as excursões geográficas foram afastadas do rol de procedimento da 

pesquisa geográfica e passou a se aproximar funcionalmente do passeio, do lúdico, sem 

vínculo com as premissas de cientificidade. Retomamos as excursões geográficas em seu 

sentido originário, de formação de nosso espírito científico. Porém, a articulamos à dimensão 

lúdica da caminhada à deriva para ampliarmos nossa compreensão da cidade num processo 

reciprocamente construtivo entre ela, a cidade, e nós, os seus intérpretes, instauradores da 

ambiência geográfico-educativa na cidade.    

Essa educação do olhar científico, quando dissociado da responsabilidade que sua 

leitura evoca, produz distanciamentos, desincorporação das nossas experiências da cidade. 

Talvez aí esteja uma pista da nossa responsabilidade em procurarmos construir o 

conhecimento em bases éticas nas quais os discursos do olhar do outro podem se expressar, 

assim como a dinâmica sócio-espacial da cidade, de maneira plural, polifônica em relação às 

linguagens que cada discurso estético evidencia.    

Do ponto de vista científico, por sua vez, entendemos que não há ciência sem 

evidência. E, nesta hipótese, portanto, o olhar é-nos condição de possibilidade do próprio 

modo de conhecimento científico, pois evidente é aquilo que se expressa claro ao olhar. Nesse 

panorama, entendemos que a educação do olhar aponta para a construção de um modo 

específico de observação: a geográfica. Este modo específico de observação tem na descrição 

geográfica o seu modus operandi, sua dimensão operatória – dimensão que, como apontamos 

anteriormente, conjuga-se a outras duas: a conceitual e a atitudinal.  

Entendemos que, na dinâmica destas dimensões, os horizontes do pensamento 

geográfico se ampliam a partir de um agir questionador, como também a nossa compreensão 

da cidade. Esta se desenvolveu por ―linhas de erre‖, e não através de um continuum de 

acertos. Erramos pela cidade ao longo do mestrado em Geografia no PPGG-UFPB, na busca 

pela compreensão das caminhadas à deriva e do seu papel articulador na promoção da 

construção de uma ambiência geográfico-educativa no centro da cidade de Campina Grande. 

Erramos ao tentarmos compreendê-la a partir do olhar destro das excursões geográficas. 
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Erramos ao procurá-la, portanto, a partir da palavra dos mortos
132

. Erramos para entender sua 

participação nos processos de educação geográfica da cidade. E, com os nossos erros, 

aprendemos.  

Nesta dinâmica, buscamos descortinar uma dimensão educativa da cidade com a ajuda 

dos elementos da didática urbana proposta pelo Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim 

Cardoso, interpretada, realizada e expressa por nós como educação do olhar geográfico e do 

nosso caminhar. Neste duplo movimento, entendemos se descortinar uma educação 

geográfica que nos convida a viver a cidade. Tais práticas espaciais, destras e erráticas, 

convidam-nos a aprender a viver e a conviver na cidade. Trata-se, portanto, além de um 

exercício de formação do olhar científico, de um exercício de construção de nossa própria 

alteridade na cidade.  

 Organizamos a dissertação, portanto, em alguns movimentos. No primeiro, 

apresentamos a cidade de Campina Grande, na Paraíba, a partir de um diálogo crítico com 

elementos colhidos pelo olhar destro e errático dos docentes e discentes da UEPB e da UFPB. 

No segundo momento, tratamos do olhar. Num primeiro momento, ainda no contexto de 

nossa primeira excursão geográfica, o olhar da espacialidade e da visibilidade dos fenômenos 

geográficos propostos por Gomes (2013) figurou como eixo norteador desse diálogo crítico.  

Este olhar geográfico teve uma especial atenção nossa desde 2015. O estudamos e o 

organizamos no sentido de o concebermos a partir de sua relação com outras propostas de 

educação do olhar. Esta dialética entre estes discursos foi feita com o fito de enriquecer a 

própria discussão sobre o olhar geográfico, na iniciação às práticas e às teorias da pesquisa 

geográfica. Ao mesmo tempo, propomos com estas caminhadas na cidade a construção de 

uma ambiência geográfico-educativa na cidade, através de um diálogo entre os discursos do 

olhar docente e discente para o seu espaço geográfico do centro da cidade de Campina 

Grande, espaço no qual desenvolvemos nossa vida urbana.    

Este olhar geográfico proposto por Gomes (2013) foi importante para situarmos uma 

das próprias bases do conhecimento científico-geográfico: a descrição – concebida por nós 

numa relação dialética teórico-conceitual e metodológica com a narrativa urbana. Para dar 

visibilidade a esta distinção e posterior articulação, destacamos a Literatura de Cordel. O 

próprio espaço geográfico do centro da cidade de Campina Grande nos revelou a Literatura de 

Cordel como suporte estético de apresentação da própria cidade. Como vimos anteriormente, 

o olhar geográfico proposto por Gomes (2013) está organizado na conjugação de três 
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 Ou seja, no contato com o saber teoricamente sistematizado.  
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elementos que se distinguem, porém guardam entre si uma relação de complementaridade e 

radical comum; são eles: ponto de vista, composição e exposição.  

O radical comum a eles é o fator posicional, ou seja, a posição. O segundo elemento, a 

composição, no nosso entendimento, é o elemento mediador desta tensão entre a descrição e a 

narrativa da experiência urbana, que envolve o olhar geográfico numa caminhada pela cidade. 

Nesse diapasão crítico, o colocamos em diálogo com o olhar espacial proposto por Callai 

(2000), e também com o ―sensível olhar-pensante‖ proposto por Weffort (1996). Também o 

colocamos em diálogo com o olhar viajante proposto por Cardoso (1988) e com o olhar 

semiótico proposto por Ferra (2004). Estas são algumas possibilidades para a realização da 

educação do olhar, da observação e da descrição geográficas às quais procuramos articular 

uma forma lúdica de caminhar – a caminhada à deriva na cidade. Esses olhares nos ajudaram 

na condução da construção do próprio jogo urbano que é a caminhada à deriva.  

Não buscamos esgotar as possibilidades de educação do olhar geográfico com estes 

diálogos. Outrossim, buscamos abrir caminhos para a construção do conhecimento geográfico 

em consonância com a construção de uma ambiência geográfico-educativa na cidade a partir 

de sua vivência, experimentação corporal.   

 No terceiro movimento de nossa dissertação, tratamos dos modos de caminhar na 

cidade. Nele, elencamos, distinguimos e articulamos estes modos de caminhar destros com a 

caminhada à deriva. Entendemos que a caminhada à deriva é a expressão de um jogo urbano, 

de atualização da geografia da cidade, num processo de educação do olhar geográfico voltado 

para a dimensão lúdica. Neste sentido, ela se distingue de todas as outras modalidades de 

caminhadas aqui tratadas. Reconhecemos, portanto, o estatuto autônomo do jogo urbano face 

aos conceitos procedimentais da pesquisa geográfica.  

A caminhada à deriva na cidade, como vimos anteriormente, trata-se de uma das três 

modalidades de errância, proposta por Jacques (2012). As outras duas são: a caminhada à 

flâneur e as deambulações. Esta última muito próxima da dimensão imagética proposta por 

Bachelar (1978) e das mensagens que podemos extrair das canções expressas em cada 

epígrafe de nossa dissertação. Portanto, não se trata de propô-la aqui como método à ciência 

geográfica, posto que, essencialmente, um método busca apresentar-nos uma orientação. A 

caminhada à deriva trata-se de uma prática espacial lúdica que, quando intencionada em 

práticas geográfico-educativas na cidade, expressa-se na articulação das dimensões estético-

científica-política, como proposta por Careri (2013), Jacques (2012) e Cardoso (1996).  

A caminhada à deriva nos lança a uma intencional desorientação, lentidão e 

incorporação da cidade. Os métodos de pesquisa geográfica possuem ritmos próprios – ritmos 
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institucionalizados. A caminhada à deriva, por sua vez, procura se apresentar como um modo 

de aprofundamento da vida cotidiana; nele, um aprofundamento como travessia do cotidiano. 

Uma travessia rumo à cotidianidade proposta por Lefebvre (1991) – esta na qual buscamos a 

diferença a partir das semelhanças e as semelhanças a partir de uma análise das diferenças por 

nós coletadas a partir de nossa vivência da cidade.  

Como expressão dessa cotidianidade extraída do cotidiano do centro da cidade de 

Campina Grande, destacamos os ofícios, as artes-de-fazer de barbeiros, técnicos 

eletroeletrônicos e de informática, especialistas em conserto de calçados, canetas, amoladores 

de alicates de unhas, especialistas em consertos de relógios, de bolas e bolsas, roupas, 

doceiros, todos fazendo do seu ofício, a sua arte-cidade, a fonte do seu sustento e de suas 

famílias. 

Nos três primeiros capítulos da dissertação, tratamos das discussões teóricas que 

envolvem o olhar geográfico e os modos de caminhar na cidade. Articulamos essa primeira 

parte teórica a uma segunda, empírica, prática, na qual as excursões geográficas e a 

caminhada à deriva foram apresentadas. Realizamos essa mediação entre o aspecto teórico 

com a prática da pesquisa através do nosso diálogo com os discursos do olhar docente – 

através da realização de entrevistas semiestruturadas com os docentes do Curso de 

Licenciatura em Geografia da UEPB. Este foi o nosso quarto movimento na dissertação.  

No quinto capítulo da dissertação, passamos a apresentar a descrição geográfica e a 

narrativa urbana destas cinco caminhadas realizadas por nós no centro histórico da cidade de 

Campina Grande-PB. Durante as quatro primeiras caminhadas, utilizamos um modo de olhar 

e de caminhar destros. Em contrapartida, na quinta caminhada, procuramos, intencionalmente, 

desestabilizar certa ordem do olhar e do caminhar, destros, na direção de um outro olhar para 

a cidade: errático e lúdico.  

Nessa direção, entendemos agora, ao fim do mestrado, que aquele senhor que lavava 

os carros ao lado do prédio da Agência Central dos Correios, ao parar seu ofício e integrar a 

roda de conversa em frente à Banca do Orlando, receber o material, caderno de campo e 

canetas, que talvez o auxiliassem em alguns afazeres de seu no cotidiano do dia que se 

iniciava, hoje o reconhecemos como participante da caminhada à deriva. 

Como notamos ao longo destas caminhadas, a Geografia é composta por certa tradição 

do olhar e do caminhar, ambos orientados, teórica e metodologicamente. A caminhada à 

deriva, diferentemente das excursões geográficas, traz-nos na sua perspectiva imanente, 

corporal, a construção das corpografias como ―processo antropofágico‖ do espaço. Ou seja, 

como incorporação de memórias sócio-espaciais. Entendemos que estas memórias corporais 
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contribuem para a construção de um renovado corpo na cidade: o cívico. É assim que 

entendemos a importância da caminhada à deriva na formação política daqueles que vivem a 

cidade.   

As excursões geográficas, por sua vez, levaram-nos a compreender certa 

universalidade na linguagem arquitetônica da cidade de Campina Grande. Falamos da 

arquitetura Beaux-Arts, dos prédios em formato de ―Ferro de Passar‖, regionalmente 

denominados, em Campina Grande, por ―Ferros de Engomar‖. Do ponto de vista regional, 

elegemos a expressão ―esquipar‖ como expressão da antropofagia local-regional do modo de 

caminhar à deriva na cidade. Entendemos estes dois modos de caminhar como expressões 

distintas, porém complementares, de uma educação do olhar geográfico na cidade. Nesta 

direção, entendemos que as caminhadas conjuntamente realizadas com os docentes e 

discentes da Licenciatura (UEPB) e da Pós-Graduação em Geografia (UFPB), no centro da 

cidade de Campina Grande, proporcionaram a educação de nosso olhar geográfico e, em 

paralelo, contribuíram para a construção de uma ambiência geográfico-educativa do espaço 

geográfico do centro da cidade. 

Notamos que, nas ruas do centro da cidade, esta universalidade espacial se expressa 

através da arquitetura de alguns de seus prédios. Nela, o olhar do caminhante entra num 

movimento de continuidade. Essa continuidade do olhar é garantida pela forma de ―Ferro de 

Passar‖ que eles possuem. Neste aspecto, as ruas do centro de Campina Grande-PB 

revelaram, gradativamente, ao nosso olhar a arquitetura Colonial, Art Déco e Beaux-Arts de 

seus prédios. Essa característica arquitetônica da cidade foi compreendida por nós através do 

esforço de descrição geográfica construída no conjunto das quatro excursões geográficas pelo 

centro da cidade de Campina Grande. Além dessa característica arquitetônica, destacamos os 

arcos e as formas geométricas que prevalecem nos prédio Art Déco.  

Nestas caminhadas destras e erráticas, construímos um novo olhar para a geografia da 

cidade. Não há cidade sem os diversos nós! Estes ―nós‖ são de várias cores, ritmos e 

linguagens – discursos. O desafio que enfrentamos foi o de promovermos o encontro dos 

diversos olhares, na cidade, na experiência mesma de vivê-la e de nos desafiarmos a 

psicogeográfica e corporalmente construirmos uma dimensão geográfico-educativa no centro 

da cidade de Campina Grande-PB.  

O povo que circula pelas ruas do centro da cidade dá vida à cidade (vivacidade). Essa 

dinâmica, nem sempre consciente por aqueles que a produzem, ocorre pela conjugação, 

composição de narrativas erráticas. Porém, salientamos, apenas quando tomada de modo 

consciente e intencionalmente é que entendemos se processar a educação do olhar geográfico 
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na cidade. Nessa direção, propomos a caminhada à deriva como um jogo de atualização de 

nossa arquitetura e da nossa própria urbanidade enquanto conjugação das nossas práticas 

espaciais. Ambas as posturas de atualização participam dos processos, das travessias inerentes 

à nossa educação do olhar geográfico. 

Nesse diapasão, entendemos que não seja a falta de cicerones o maior obstáculo à 

educação geográfica na cidade, pois eles tomam a cidade num jogo do consumo sobre a 

informação da cidade. Essa informação está posta aos nossos olhos como mercadoria e a 

imagem da cidade é a imagem da esfinge enigmática à espera de uma interpretação 

geográfica. Por conseguinte, a caminhada à deriva se apresentou para nós como a antítese das 

propostas geo-turísticas de educação, na exata medida em que ela visa, no processo de 

errância, a desestabilizar uma forma de olhar que se apresenta voltada para o consumo, via 

espetáculo da cidade.  

O nosso desafio foi o de construirmos uma crítica a esta nossa postura passiva na 

cidade. Entendemos que nossa cidadania deve ser expressa para além da dimensão do 

consumo e do trabalho. Este deve ser, no nosso entendimento, o objetivo e o objeto da crítica 

do olhar, a ser formada na experiência errática de educação do olhar geográfico na cidade. A 

caminhada à deriva na cidade trata-se, portanto, de um modo subversivo de olhá-la e percorrê-

la – portanto, de vivê-la. 

É nessa perspectiva que entendemos se desenvolver a Didática Urbana proposta pelo 

Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso (1996, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2002c, 

2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2013, 2014) – numa perspectiva de atualização da 

cidade e de nós mesmos. Nessa direção, praticamos as excursões geográficas e a caminhada à 

deriva na formação iniciática dos pesquisadores na Ciência Geográfica, assim como na 

formação de um novo corpo cívico a partir daquilo que Rancière (2005) chama de A partilha 

do sensível: estética e política. A partir delas, procuramos novas práticas de convivência 

social na cidade. Práticas nas quais a estética nos conduza à crítica política de nossa 

urbanidade precária, espetacular, pouco incorporada.   

Nesta perspectiva, entendemos a caminhada à deriva na cidade como a expressão de 

um jogo urbano. Através dele, procuramos construir um diálogo com a Literatura de Cordel, 

crônicas, curta-metragem, músicas e poemas, uma dimensão psicogeográfica, lúdica, de 

construção de nossa educação política na cidade. Essa educação é a expressão de nossa 

politicidade desenvolvida a partir da compreensão das nossas práticas espaciais, as quais 

produzem a vida urbana, a vida-cidade, ou seja, que produzem a geo-ambiência da 

escolarcidade.  
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 Na fase da composição da síntese desses dois modos de caminhar e de olhar para a 

cidade, destacamos a convivência com o Prof. Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardos no 

Componente do Mestrado em Geografia denominado Estudos Especiais – Cidade e 

Educação. Este componente foi por nós cursado durante o quinto semestre do mestrado em 

Geografia do PPGG-UFPB. Participaram desses encontros os membros do Grupo de Estudos 

Escolarcidade, assim como os discentes do mestrado e do doutorado em Geografia do PPGG-

UFPB. Eles trouxeram importantes contribuições críticas, não apenas nas discussões teóricas 

que gravitaram em torno de uma literatura científica, filosófica e artística, mas, em especial, 

através da apresentação dos seus olhares nas caminhadas que foram realizadas no contexto do 

componente, nos Municípios de Caruaru e Guarabira. Este último município foi a 

oportunidade, inclusive, em que o insight da compreensão da caminhada à deriva como modo 

de caminhar distinto dos demais nos ocorreu
133

.     

Assim pensadas, de modo articulado, as caminhadas à deriva e as excursões 

geográficas nos impuseram como desafio, neste momento da síntese conclusiva do mestrado, 

o inacabamento – característico de um objeto investigado em processo de transformação, ou 

seja, em movimento. Entendemos a cidade como sendo um projeto inacabado – a ser 

atualizado através de nossas práticas sócio-espaciais, geográficas. Salientamos ainda que não 

visamos com esta pesquisa a esgotar os debates acerca da educação do olhar geográfico, nem 

de sua relação com os modos de caminhar na cidade. 

Portanto, entendemos que, através das nossas práticas espaciais das caminhadas, 

processou-se uma verdadeira arte a serviço da ciência e uma ciência a serviço da arte. Da 

cidade como imagem-pêndulo, procuramos construir nossa proposta de educação do olhar 

geográfico na cidade. A partir delas, o iniciante na pesquisa geográfica pode construir seus 

objetos de pesquisa com base na dinâmica sócio-espacial expressa na cidade.  

A cidade expressa na imagem-pêndulo pode ser investigada em vários jogos urbanos. 

Propomos alguns, levando em consideração os elementos destros e erráticos do olhar e do 

caminhar aqui apresentados.  

(i) Considerando a imagem-fotográfica apresentada na Fig. 4, aponte dois elementos da 

paisagem geográfica atual do Açude Velho, que nela estão ausentes. O que funcionava em 

cada uma dessas localidades?! Aqui, o professor pode chamar o olhar do discente para 

participar do jogo da descoberta dos espaços do MAAP e da Fábrica de Cachaça Caranguejo, 

que ficava na orla do Açude Velho.  

                                                 
133

 Quinze dias após essa viagem a Guarabira, realizamos uma apresentação na Sala do Laboratório de 

Cartografia do PPGG-UFPB dos elementos corpográficos coletados em nossas errâncias pelo Brejo Paraibano.   
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(ii) Propor aos docentes e discentes da geografia que construam um perfil topográfico a partir 

de dados coletados in loco, na cidade, e os comparem com os dados altimétricos, obtidos com 

o Google Earth. O desafio aqui é o de juntos trabalharmos com dados obtidos em 

metodologias plurais. O celular dos discentes pode ser um instrumento de auxílio para esta 

atividade;  

(iii) Realizar uma deriva estática dentro da Integração de ônibus do Parque Evaldo Cruz;  

(iv) Pegar um ônibus circular e descer em algum lugar desconhecido, caminhar, perguntar a 

alguém do bairro onde fica a praça mais próxima e escrever sobre a geograficidade dessa nova 

paisagem revelada em caminhadas;  

(v) Conversar com pessoas desconhecidas: um morador de rua, um engraxate, transeuntes de 

uma forma geral: aprender a ouvir e a enxergar outros pontos de vista.      

(vi) Produzir um curta-metragem, usando o celular dos discentes, dos itinerários sugeridos 

pelos docentes nas entrevistas. Comparar as paisagens dos dois acessos a Central Integrada de 

Aulas (CIA-UEPB), em Bodocongó, pela Av. Almeida Barreto e pela Av. Pedro II.  

(vii) Solicitar aos discentes que localizem no centro da cidade a sombra proporcionada por 

algumas árvores específicas. O centro da cidade de Campina Grande possui algumas espécies 

de destaque, como os Ipês, mas outros que não possuem tanta visibilidade. Nessa condição de 

invisibilidade, temos no prédio do CCJ-UEPB a árvore Barriguda. Nessa direção, poderíamos 

perguntar: onde está localizada a sombra de um cajueiro no centro da cidade de Campina 

Grande? Esta questão os levaria a procurar pelo Cajueiro, que fica localizado na Av. Floriano 

Peixoto na esquina do Edifício Aurora – prédio no formato de ―Ferro de Passar‖. Nessa 

mesma direção, investigar a localização geográfica das nascentes dos rios que cortam a cidade 

em canais. 

 Vimos em nossas caminhadas que a cidade de Campina Grande expressa poesia. 

Dentre elas, a Literatura de Cordel teve destaque em nossa dissertação por representar o 

inusitado descoberto nas nossas caminhadas pela cidade. Vimos que no MAAP o pandeiro 

que flutua sobre o espelho d‘água do açude é dedicado à Literatura de Cordel. A cidade possui 

um expressivo material para consulta e pesquisa na Biblioteca Átila de Almeida, da UEPB. A 

elegemos dentre as várias linguagens artísticas aqui trabalhada para dar visibilidade a este 

diálogo entre o Ensino de Geografia e a Educação Geográfica na cidade.   

 Nossa proposição para a manutenção do movimento de conhecimento da cidade é a de 

que realizemos, primeiramente, o jogo urbano da caminhada à deriva, antes da realização das 

excursões geográficas. Propomos o inverso da ordem com que realizamos as cinco 

caminhadas pela cidade de Campina Grande. Isto porque, no nosso entendimento, a vivência, 
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participação e implicação gradativa dos sujeitos participantes destas caminhadas à deriva se 

deram de modo distinto, mais enriquecido, mais incorporado, posto que realizado em diálogo 

com os discursos estético-artísticos plurais, traduzindo em sua polifonia a imagem da cidade 

numa relação sinestésica. Essa é a imagem dinâmica da cidade de Campina Grande que 

propomos como ambiência geográfico-educativa, posto que construída a partir do 

intercruzamento das dimensões de nossa sensibilidade tato, olfato, audição, paladar e visão – 

compondo as nossas corpografias, memórias da e na cidade.   

 Foi neste compasso destro e errático que procuramos instaurar uma ambiência 

geográfico-educativa no centro da cidade de Campina Grande. Com estas andanças, 

colocamos o nosso olhar geográfico para a cidade em um movimento de reconstrução de si. 

Através do nosso convívio social na cidade, procuramos contribuir para a construção de uma 

educação do olhar geográfico que nos conduzisse a novas formas de viver o centro da cidade 

de Campina Grande, a partir de novas maneiras de enxergá-la, e, com isto, contribuirmos com 

novas maneiras de nela conviver. 
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APÊNDICE B – Convite enviado aos discentes para participarem da deriva 
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APÊNDICE C – Referencial crítico-bibliográfico sobre Campina Grande 

 

LIVROS 

 

ALMEIDA, Elpídio de. História de Campina Grande. Campina Grande, PB: Livraria 

Pedrosa, 1962. 

 Elpídio de Almeida, “O médico da família campinense”, foi prefeito de Campina 

Grande e importante historiador desta cidade.  

BORGES, José Elias; ALMEIDA, Humberto de. 100 anos de Elpídio de Almeida. Campina 

Grande, PB: EPIGRAF, 1995. 164 p.  

Aqui, os autores apresentam-nos uma série de discursos realizados por autoridades 

públicas da cidade de Campina Grande.   

CÂMARA, Epaminondas. Datas Campinenses. Campina Grande, PB: RG Editora e Gráfica, 

1998. 

 Nesta obra, o autor início uma reflexão que se estende até a obra Os Alicerces de 

Campina Grande: esboço histórico-social do povoado e da vila (1697-1864).  

CÂMARA, Epaminondas. Os Alicerces de Campina Grande: esboço histórico-social do 

povoado e da vila (1697-1864). Campina Grande, PB: Edições Caravela, 1999. 124 p.  

Obra de importância documental para investigações acerca da formação da cidade. 

Esta formação toma como referência os contextos históricos do Período Colonial, Primeiro 

Império, o período de transições regenciais, e Segundo Império. Destacamos o último 

capítulo, dedicado à compreensão dos elementos materiais e simbólicos do ethos urbano 

campinense. O último ponto deste capítulo recebe o título de outra obra do autor: Datas 

campinenses.  

 

COURA, Roberto. A feira de Campina Grande. Campina Grande, PB: Editora Universitária 

da UFCG, 2007.  

 

 Aqui, o autor apresenta-nos a Feira Central de Campina Grande a partir de um álbum 

de fotografias em preto-e-branco. Há vários elementos do cotidiano da feira que podem ser 

trabalhados pelo professor de Geografia a partir da noção de artes de fazer proposta por 

Michel de Certeau (1998).  

 

DINIZ, Lincoln da Silva. As bodegas da cidade de Campina Grande: dinâmicas sócio-

espaciais do pequeno comércio. Campina Grande, PB: EDUFCG, 2011.  

 

 Nesta obra, Diniz (2011) apresenta-nos uma síntese da sua dissertação de mestrado e 

nos dá uma antevisão de sua tese doutoral, que versara sobre o mesmo tema. Trabalhamos em 

nossa dissertação com uma concepção geográfica sócio-espacial – esta categoria recebe uma 

fundamentação teórica a partir das reflexões propostas por Diniz (2011). A identidade 

comercial da cidade de Campina Grande ganha visibilidade na letra de Diniz (2011). No 

primeiro capítulo, o autor discute a relação entre a cidade e o comércio. E, no segundo, as 

bodegas no processo de formação dos bairros de Campina Grande.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. O homem que projetou o Teatro 

Municipal: Geraldino Pereira Duda. Campina Grande, PB: [s.n.], 2003. 18 p. (Livreto).  

 

 Obra publicada pela Prefeitura de Campina Grande em comemoração aos 40 anos do 

Teatro Municipal Severino Cabral.  

 

RANGEL JÚNIOR, Antonio Guedes (Org.). Campina Grande: hoje e amanhã. Campina 

Grande, PB: EDUEPB, 2013. 154 p.   

 

Livro organizado pelo atual Reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antonio 

Guedes Rangel Júnior. A primeira edição publicada data de 2013.  

 

GURJÃO, Eliete de Queiroz (Org.). Imagens multifacetadas da história de Campina 

Grande. Campina Grande, PB: União, 2000. 189 p.  

 

 Nesta obra organizada por Gurjão (2000), encontramos oito capítulos, oito textos de 

autores distintos refletindo sobre desde a formação da cidade até os elementos materiais e 

simbólicos da modernidade que gravitaram em torno da invenção de uma imagem moderna da 

cidade. Destacamos o conceito de ―emblemas da modernidade campinense‖ proposto pela 

Prof.ª Ma. Maria José Silva de Oliveira no capítulo/texto 7 e o conceito de ―paisagem 

recriada‖ proposto por Marisa Braga de Sá no capítulo/texto 8.   

 

LACERDA JÚNIOR, Jônatas Araújo de; LIRA, Agostino Nunes da Costa. Retratos de 

Campina Grande: um século em imagens urbanas. Campina Grande, PB: Editora da UFCG, 

2012.  

 

Dentre os livros que procuram apresentar a cidade Campina Grande a partir de uma 

perspectiva voltada para a imagem da urbanidade campinense, destacamos o trabalho de 

Lacerda Júnior e Lira (2012), intitulado Retratos de Campina Grande: um século em imagens 

urbanas – publicado pela Editora da Universidade Federal de Campina Grande num formato 

de álbum de fotografias – com folhas de um papel específico para imagens de álbuns na 

posição paisagem. Esse trabalho de contar a história da cidade de Campina Grande em 

fotografias tem sido feito já há alguns anos pelos administradores do Blog Retalhos Históricos 

de Campina Grande – reconhecido como Serviço de utilidade pública pela Lei Municipal n. 

5096, de 24 de novembro de 2011, criado por Adriano Araújo e Emanuel Sousa. 

 

LOPES, José Stenio. Uma escola e algo mais. Campina Grande, PB: [s.n.], 2004.  

 

 A compreensão da história da industrialização na cidade de Campina Grande passa 

pela leitura nossa da história do SENAI.  

 

NASCIMENTO, Hélio de Oliveira. As interações comerciais na EMPASA-CG: produção 

de espaço, redes e consolidação do território. Campina Grande, PB: Boa impressão, 2002. 138 

p.   

 

 Nesta obra, Nascimento (2002) apresenta-nos uma compreensão do espaço de 

distribuição de produtos hortifrútis que abastece as feiras de Campina Grande – EMPASA-

CG.   
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OLIVEIRA, Maria José Silva; RODRIGUES, José Edmilson (Orgs). 100 anos do Trem 

Maria Fumaça. Campina Grande, PB: Agenda, 2007. 99 p.  

 

 Aqui, os autores apresentam-nos a história da chegada do trem em 1907 na cidade de 

Campina Grande. Temos o contexto da social e político da construção da Estação Velha. O 

professor de Geografia pode utilizar esse material para problematizar com seus alunos a 

respeito da Estação Nova, localizada próximo ao Segundo Batalhão de Polícia no Bairro do 

40.  

 

OLIVEIRA, Maria José Silva; RODRIGUES, José Edmilson (Orgs.). Memorial FIEP: seis 

décadas de ações transformadoras. Campina Grande, PB: Gráfica Marnoni, 2009.      

 

 Nesta obra, os autores oferecem-nos os contornos históricos da construção do prédio 

da FIEP, na cidade de Campina Grande. O único município a possuir uma Federação das 

Indústrias fora das capitais federais no Brasil é o de Campina Grande-PB.  

 

OLIVEIRA, Roberto Véras de (Org.). Campina Grande em debate: a condição urbana da 

periferia pela lente do trabalho e das políticas públicas. Campina Grande, PB: EDUFCG, 

2009.  

 

O tema central do livro é o ―trabalho‖ considerado em sua dimensão histórica e 

sociológica. Destacamos o capítulo I, intitulado Campina Grande: desenvolvimento histórico 

no século XX, de Geral Francisco da Silva Junior.      

 

SOUTO MAIOR, Armando. Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do império. 2. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978.  

 

 Esse trabalho ilumina o cenário urbano geopolítico de Campina Grande no contexto do 

Brasil Império.  

 

RAMOS, Fábio Gutemberg; SOUZA, Bezerra de. Territórios de confronto: Campina 

Grande-1920-1945. Campina Grande, PB: EDUFCG, 2006. 193 p.  

 

  A obra é organiza por Ramos e Souza (2006) em três capítulos. O primeiro intitula-se: 

Cartografias do trabalho: homens e mulheres em ação. O segundo, por sua vez, intitula-se: 

Lugares de diversão e lazer: festas, bares e prostíbulos. Por fim, o terceiro intitula-se: 

Cidade, cidades. Entendemos que, através deste texto, o professor de Geografia pode dialogar 

com o livro proposto por Cardoso (1996), intitulado A cidade não revelada.    

 

RODRIGUES, José Edmilson; GAUDÊNCIO, Edmundo Oliveira; ALMEIDA FILHO, 

Silvestre. Memorial Urbano de Campina Grande. Campina Grande, PB: União, 1996. 279 

p.  

  

Esta obra tem valor documental para uma investigação da trajetória histórica do 

urbanismo da cidade de Campina Grande. Os dados sobre municípios fronteiriços e dados 

sobre taxa de umidade relativa do ar são informações que podem ser atualizadas pelo 

professor de Geografia com seus alunos.    
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SCOCUGLIA, Jovanka Bracuhy C. (Org.) Cidade, cultura e urbanidade. João Pessoa-PB: 

Editora da UFPB, 2012. 416 p. Disponível em: 

<https://issuu.com/jovankabaracuhy/docs/jovanka_editado_final_2.pdf.docx>. Acesso em: 08 

out. 2017.  

 

 Nesta obra, a cidade de Campina Grande é pensada em alguns artigos/capítulos do 

livro. Destacamos o último, intitulado Da cidade do trabalho à cidade do espetáculo: 

discursos e imagens sobre Campina, escrito pela organizadora do livro em parceria com 

Jackeline Feitosa Carvalho.  

  

SECRETO, Maria Verônica. (Des)medidos: a revolta dos quebra-quilos (1874-1876). Rio de 

Janeiro: Mauad X, 2011. 127 p.   

 

SILVA FILHO, Lino Gomes da. Síntese histórica de Campina Grande (1670 – 1963). João 

Pessoa: Grafset, 2005. 

 

SOBRINHO, José Alves. História de Campina Grande em versos. Campina Grande, PB: 

2004. 45 p.  

 

 Nesta obra, Sobrinho (2004) apresenta-nos a história de Campina Grande em versos 

(sextilhas). Ao final do livro, o poeta José Alves Sobrinho (2004) direciona a arte poética para 

a ciência histórica ao apresentar-nos uma síntese de datas importantes de Campina Grande. 

Utilizamos esse quadro de acontecimentos no Anexo A. 

 

 

TESES 

 

ANDRADE, Juciene Batista Felix. Mitologias do progresso na construção de uma grande 

Campina (1920-1940). 2014. 208f. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-

Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 Neste trabalho, destacamos o esforço de síntese do autor, em especial para a 

compreensão da inserção dos valores franceses na arquitetura francesa, notadamente expresso 

no conjunto Art Déco.   

 

CARDOSO, Carlos Augusto de Amorim. A cidade e a festa: Cultura e identidade na festa da 

Micarande na cidade de Campina Grande-PB. 2000. 240f. Tese (Doutorado em Geografia) - 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Neste texto proposto por Cardoso (2000), encontramos subsídios para pensarmos a 

cidade de Campina Grande a partir de um olhar hedonista. A festa da Micarande foi a 

primeira ―Micareta‖ realizada fora da Bahia. É de Capilé, artista campinense, o renomeio das 

camisas do carnaval fora de época. Ele o faz através da canção que renomeia as ―mortalhas‖: 

―Eu vou sair de abadá‖.   

 

 

 

 

https://issuu.com/jovankabaracuhy/docs/jovanka_editado_final_2.pdf.docx
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DINIZ, Lincoln da Silva. O pequeno comércio em contexto de violência na cidade de 

Campina Grande-PB. 2012. 163f. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-

Graduação em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Neste texto, Diniz (2012) apresenta-nos uma excelente introdução a uma geografia do 

comércio campinense – em especial, o seu foco volta-se para o pequeno comércio – aqui, 

destaca as bodegas e suas práticas ou espaço de sociabilidade. 

 

DUARTE, Angelina Maria Luna Tavares. A sociedade secreta dos pichadores/as e 

grafiteiros/as em Campina Grande-PB. 2010. 131f. Tese (Doutorado em Sociologia) - 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

No capítulo 1 de sua tese, Duarte (2010) apresenta-nos a rua e a noite campinense 

como guardiãs dos segredos dessa sociedade ―secreta‖ dos pichadores. A metodologia 

adotada é a etnografia. Esse é um excelente trabalho para pensarmos os signos, símbolos, 

ícones – bricolagens que expressam os muros do centro da cidade de Campina Grande. Este 

tema de sua tese é preparado desde a sua dissertação, publicada em 2006.   

 

NÓBREGA, Zulmira. A festa do Maior São João do mundo: dimensões culturais da festa 

junina na cidade de Campina Grande. 2010. 316f. Tese (Doutorado em Cultura e 

Sociedade) - Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

 A festa do Maior São João do Mundo projeta nacional e internacionalmente a cidade 

de Campina Grande, assim também como o Encontro Ecumênico da Nova Consciência, que 

se realizada durante a semana do Carnaval.        

 

DISSERTAÇÕES  

 

ALVES, Fernanda Karoline Martins Lira. Urbe vigiada: modos de morar e viver na cidade 

de Parahyba do Norte – 1910-1930. 2009. 121f. Dissertação (Mestrado em História) - 

Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande-PB. 

 
Para se estudar o processo da construção do discurso higienista que passa a justificar a 

reforma urbana na cidade de Campina Grande, temos a dissertação de Alves (2009), intitulada 

Urbe vigiada: modos de morar e viver na cidade de Parahyba do Norte – 1910-1930. Esse 

processo de higienização dos espaços da cidade de Campina Grande é explicado pelo autor a 

partir do ano de 1911. Há uma importante leitura do autor para os ―becos‖ da cidade de 

Campina Grande. No terceiro capítulo, o autor expõe as três ―chagas‖ combatidas pelas 

políticas públicas de higienização dos espaços públicos de Campina Grande, a saber: a 

vadiagem, o jogo e o meretrício. 

 

ALBUQUERQUE, Thaisy Lanny de. Memória e cotidiano escolar: o colégio estadual de 

Campina Grande (1968-1978). 2011. 144f. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de 

Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB. 

 

Neste trabalho, a autora apresenta-nos a história da construção de uma das escolas 

públicas mais importantes de Campina Grande, que é o Colégio Estadual da Prata. As 

categorias centrais trabalhadas pela autora são a memória e o cotidiano.                
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ARAÚJO, Silvera Vieira de. Dispensando o feioso: a construção da higiene estética de 

Campina Grande (1930-1960).  2010. 139f. Dissertação (Mestrado em História) - Programa 

de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-

PB. 

 

Aqui, o autor apresenta-nos o papel do discurso científico na construção da imagem do 

―anormal‖ e do ―feio‖ na cidade. A questão dos moradores de rua e das crianças abandonadas 

também ganha visibilidade em sua dissertação.  

 

ANDRADE, Romerino de Souza. Faculdade de medicina: corpo, modernidade e 

sensibilidade em Campina Grande (1960-1970). 2012. 156f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

Na seara dos espaços da educação formal na cidade de Campina Grande, temos a 

dissertação de Andrade (2012), intitulada Faculdade de medicina: corpo, modernidade e 

sensibilidade em Campina Grande (1960-1970). Aqui, o autor apresenta-nos o contexto 

histórico da chegada do curso de medicina em Campina Grande na década de 1960. 

Sugerimos como leitura paralela a dissertação de Fernandez (2011), intitulada Uma outra 

representação da modernização em Campina Grande: a cidade nas páginas do Diário da 

Borborema (1960/1980). 

 

COSTA, Antonio Albuquerque da. Sucessões e coexistências do espaço campinense na sua 

inserção ao meio técnico-científico-informacional: a feira de Campina Grande na interface 

desse processo. 2003. 245f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Departamento de 

Geografia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

As sucessões e as coexistências na cidade de Campina Grande na sua inserção no 

meio-técnico-científico-informacional podem ser trabalhadas a partir desta dissertação. 

Destaque neste texto para a apresentação da caracterização do espaço urbano de Campina 

Grande. Notadamente, a estruturação econômica em torno do algodão e na constituição da 

cidade como capital regional – argumento compartilhado com Cardoso (1963). O tema da 

Feira Central de Campina Grande ganha centralidade na dissertação de Costa (2003) – ela 

aparece como ―transversalidade na sucessão dos meios‖. Há uma rica descrição geográfica da 

reforma urbana empreendida por Vergniaud Wanderley. O tema da Feira Central de Campina 

Grande é tratado também na dissertação de Oliveira (2012). 

 

COSTA JÚNIOR, Clodoaldo Brandão. Para onde (não) vamos? Análise dos impactos da 

frota de automóveis na área central de Campina Grande-PB. 2013. 104f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa.    

 

Para uma compreensão acerca dos fenômenos inerentes ao tema da mobilidade urbana 

em Campina Grande, temos a dissertação de Costa Jr. (2013). Neste texto, é possível uma 

compreensão da passagem do uso do transporte férreo para o uso do automóvel – dois 

símbolos da modernidade na cidade de Campina Grande: o trem e o automóvel. O foco do 

autor é trabalhar as problemáticas derivadas da inserção do automóvel na cidade e seus 

reflexos na mobilidade dos cidadãos campinenses.  
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COSTA, Leonardo Barboza da. Estruturação da cidade de Campina Grande: As 

estratégias e intencionalidades do mercado imobiliário. 2013. 191f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa. 

 

Para compreensão da atual organização do território, à luz da dinâmica imobiliária 

urbana, na cidade de Campina Grande, há a dissertação de Costa (2013). O autor apresenta-

nos em mapas a evolução da precificação do m² das casas em Campina Grande no período 

compreendido entre 1995 e 2010. Essa evolução da mancha urbana da cidade apresentada em 

mapas também pode ser visualizada na dissertação de Porto (2007), intitulada O mapa da 

cidade: o papel das políticas públicas e suas relações com o crescimento urbano da cidade 

de Campina Grande – PB. 

 

DINIZ, Lincoln da Silva. As bodegas de Campina Grande: objetos de permanência e 

transformação do pequeno comércio no bairro de José Pinheiro. 2004. 204f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife. 

 

 O professor de Geografia encontra nesta Dissertação uma geografia daquilo que é caro 

à toda a sociedade: a confiança. As bodegas são espaços nos quais a relação comercial é 

registrada em cadernetas – na linguagem coloquial: a conta fica no ―prego‖ ou no ―pindura‖ – 

estas relações ainda resistem na cidade. Uma educação geopolítica acerca dos contratos 

sociais estabelecidos nestes espaços revela-se através do discurso de Diniz (2004).  

 

DUARTE, Angelina Maria Luna Tavares. “Se esta rua fosse minha, eu mandava 

grafitar!!!” A construção discursiva do grafite em muro em Campina Grande – PB. 2006. 

198f. Dissertação (Mestrado Interdisciplinar em Ciências da Sociedade) - Universidade 

Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB. 

 

Aqui, a autora trabalha a ação do grafite de muro como construção de um discurso 

político. Ela parte da análise crítica do discurso destes sujeitos que expressam sua arte nos 

muros das ruas da cidade de Campina Grande. Para Duarte (2006), há estratégias políticas e 

ideológicas na linguagem dos grafites exposta nos muros da cidade de Campina Grande.  

 

FERNANDES, Silvana Torquato. Uma outra representação da modernização em 

Campina Grande: a cidade nas páginas do Diário da Borborema (1960/1980). 2011. 146f. 

Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade 

Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB. 

 

A autora busca apresentar-nos a passagem da identidade de uma cidade vocacionada a 

entreposto comercial à consolidação de um projeto industrial para a cidade a partir da década 

de 1960. Ela problematiza a questão da organização do espaço da cidade como expressão da 

modernização. 

 

FIGUEIREDO JÚNIOR. Paulo Matias de. Fotografia e desenvolvimento social: um recorte 

da realidade. Campina Grande-PB: EDUEP, 2005. 168 p.  

 

Nesta obra, Figueiredo Júnior (2005) apresenta-nos nos uma síntese de sua dissertação 

de mestrado defendida em 2002 na UEPB, em cinco capítulos. Dentre eles, o autor procura 

nos apresentar a contribuição de alguns fotógrafos que contribuíram para a construção 
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imagético-fotográfica da cidade e para a chegada da própria fotografia na cidade como 

símbolo da modernidade. A história da urbanização campinense se confunde com a história da 

fotografia na cidade.  

 

FIGUEIREDO, Maria Aparecida Barbosa de. Cotidiano e vida privada em imagens: 

Campina Grande/PB (1950-1970). 2012. 146f. Dissertação (Mestrado em História) - 

Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande-PB.   

 

Sobre o tema ―cotidiano‖, temos a dissertação de Figueiredo (2012), intitulada 

Cotidiano e vida privada em imagens: Campina Grande/PB (1950-1970). A autora trabalha o 

álbum de fotografias familiar como expressão das representações de sensibilidades e de afeto 

em Campina Grande. Figueiredo (2012) trabalha com as categorias consumo, aparência e vida 

privada. Neste conjunto, a autora procura apresentar-nos as experiências das elites 

campinenses, bem como o ethos da modernidade que acompanhava estas experiências. No 

terceiro capítulo da dissertação de Figueiredo (2012), a autora apresenta-nos uma rica 

discussão sobre a fotografia como expressão de um rito de passagem e memória. Neste 

cenário, o álbum de família figura como a expressão de uma crônica visual.   

 

MATIAS, Allison Luna. Vozes dissonantes do “progresso”: cotidiano, exploração e 

resistência dos operários em campina grande (1930-1965). 2013. 170f. Dissertação (Mestrado 

em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

Para a compreensão do cotidiano campinense, destacamos a dissertação de Matias 

(2013). O autor apresenta-nos as ideologias, as repressões e a condição de vida dos 

trabalhadores na cidade de Campina Grande da década de 1930. No último ponto do capítulo 

terceiro, intitulado Colocando as leis e normas de “cabeça para baixo”: os trajetos e os 

lazeres e diversões dos operários em Campina Grande, o autor fala-nos do uso da rua pela 

classe operária na década de 1930 em Campina Grande – espaços de lazer, de boemia. Neste 

texto, a realidade das fábricas que beneficiavam o algodão é exposta, uma realidade dura do 

ponto de vista do trabalhador operário.  

 

OLIVEIRA FILHO, Manuel Teles. Interpretando com a paisagem: projeto temático de 

urbanização do parque da criança Campina Grande-PB. 2006. 34f. Monografia 

(Especialização em Gestão e Análise Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, 

Campina Grande-PB.  

 

 A monografia de Oliveira Filho (2006) organiza-se em três capítulos. No primeiro, o 

autor oferece-nos uma reflexão em torno dos conceitos e da tipologia referentes aos espaços 

urbanos. Neste primeiro capítulo, o autor apresenta-nos o conceito de ―espaços livres 

públicos‖. No segundo, o planejamento e a gestão do espaço de recreação público. E, por fim, 

no terceiro, o Parque da Criança.    

 

OLIVEIRA, Maria José Silva. Do discurso dos planos ao plano discurso: PDLI – Plano de 

Desenvolvimento Local de Campina Grande 1970 – 1976. 2005. 147f. Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento Urbano) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, 

Universidade Federal do Recife, Recife. 
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  Oliveira (2005) apresenta-nos aqui os ideários dos modelos de desenvolvimento 

urbano no Brasil entre 1970 a 1976. A cidade de Campina Grande-PB é evidenciada no 

contexto dos planos nacionais de desenvolvimento urbano. A autora trabalha o conceito de 

―desenvolvimento comprometimento‖ refletido a partir da contribuição da gestão do Prefeito 

de Campina Grande Evaldo Cruz.   

 

OLIVEIRA, Neide Cordeiro de. Caminhos do prazer: um olhar sobre a sexualidade nos 

cantos e recantos de Campina Grande-PB (1970-2010). 2012. 140f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

Na esteira da compreensão dos usos sociais dos espaços de prazer adulto na cidade de 

Campina Grande, temos a dissertação de Oliveira (2012). A autora trabalha com o conceito de 

espaços marginais e apresenta-nos espaços da cidade que são verdadeiras ambiências que 

transpiram sexualidade. Assim, apresenta-nos algumas ruas, cabarés, pousadas, 

estacionamentos e motéis nos quais o consumo do corpo como objeto de prazer é praticado 

veladamente na cidade noturna. O tema do livro A cidade não revelada, proposto pelo Prof. 

Dr. Carlos Augusto de Amorim Cardoso (1996), também retoma este olhar para a cidade, que 

se revela apenas quando a luz do dia se esconde. No segundo capítulo (2º Ato), Oliveira 

(2012) apresenta-nos o passeio por estas ruas como expressão do ethos campinense. A autora 

procura apresentar-nos no capítulo terceiro uma espacialização e uma cartografia do prazer a 

partir daquilo que denomina de ―práticas de cabarés e motéis‖. O tema do corpo também 

possui centralidades em suas discussões sobre Campina Grande enquanto cidade do prazer.  

 

OLIVEIRA, Sâmala Sonaly Lima. Olha o rapa: os feirantes e as artes do saber fazer o 

cotidiano na Feira Central de Campina Grande (1970-1983). 2012. 179f. Dissertação 

(Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande-PB. 

 

A autora aborda desde a gênese da Feira Central até o seu deslocamento para a atual 

localização e trabalha a temática da feira como espaços de exclusão e território de conflitos. 

Ela procura dar visibilidade aos sujeitos que fazem a feira através de práticas cotidianas. No 

segundo capítulo, Oliveira (2012) apresenta-nos um ponto intitulado A arte de ludibriar: 

Jogos e enrolações, que constitui uma importante contribuição à construção da noção de jogo 

cara à teoria da deriva. 

 

PORTO, Francisco Evangelista. O mapa da cidade: o papel das políticas públicas e suas 

relações com o crescimento urbano da cidade de Campina Grande – PB. 2007. 94f. 

Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina 

Grande-PB.  

 

Neste trabalho, o professor Me. Francisco Evangelista Porto – educador que formara 

toda uma geração de professores de Geografia – professor titular do componente Cartografia 

da Universidade Estadual da Paraíba – conta-nos a história da formação da cidade de 

Campina Grande a partir de um conjunto de mapas, ou seja, através da linguagem 

cartográfica.   
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QUEIROZ, Marcus Vinícius Dantas de. Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e 

cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). 2008. 250f. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

O processo de reforma urbana na cidade de Campina Grande é trabalhado na 

dissertação de Queiroz (2008), intitulada Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e 

cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). Nela, o autor apresenta-nos 

Campina Grande como cidade-dinheiro, cidade-comércio, cidade-indústria, cidade-rythmo. O 

autor trata dos processos inerentes à redefinição dos fluxos e estéticas nas paisagens 

renovadas com a reforma urbana. Há um rico material de croquis, mapas e fotografias que 

contam essa passagem importante da cidade de Campina Grande. A reforma urbana de 

Campina Grande a partir da década de 1930 também é tema central da dissertação de Araújo 

(2010), intitulada Dispensando o feioso: a construção da higiene estética de Campina Grande 

(1930-1960). 

 

SARAIVA, Luiz Arthur Pereira. Entre a justiça e a exclusão nas políticas de 

desenvolvimento urbano: conflitos e intencionalidades na implantação do complexo jurídico 

e os territórios de exclusão no bairro da Estação Velha – Campina Grande – PB. 2011. 152f. 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia) - Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife-PE. 

 

 Uma contribuição para se pensar a geopolítica campinense. No primeiro capítulo deste 

texto, Saraiva (2011) apresenta-nos o bairro onde morara e que investigara desde a sua graduação 

em Geografia: o Bairro da Estação Velha. Nesta apresentação, ele nos fala da construção do 

discurso da ―modernidade‖, que chegava a Campina Grande junto com o trem em 1907. Nesse 

texto, o autor lança luzes à dimensão política do espaço geográfico da cidade – nesta direção, 

trabalha o tema dos territórios de exclusão. 
 

SILVA, Hilmaria Xavier. A invenção de um lugar: vivências e memórias (n)da Favela da 

Cachoeira (Campina Grande 1959 – 2006). 2013. 144f. Dissertação (Mestrado em História) - 

Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande-PB. 

 

Para se trabalhar a cidade a partir da categoria geográfica do lugar, apontamos a 

dissertação de Silva (2013), intitulada A invenção de um lugar: vivências e memórias (n)da 

Favela da Cachoeira (Campina Grande 1959 – 2006). A autora, em sua dissertação, aponta 

os caminhos da construção do significado de lugar no espaço da ―favela‖ da Cachoeira, em 

Campina Grande – da sua gênese à realocação dos moradores para o atual Bairro da Glória. A 

autora trabalha a metodologia da história oral a partir de uma concepção plural de caminhos. 

A nossa concepção de deriva também é construída no caminho, nas vivências destas 

caminhadas pela cidade de Campina Grande. 

 

SILVA, Rafaela Fernandes e. A relação cidade-campo em Campina Grande a partir da 

produção do algodão colorido. 2011. 118f. Dissertação. (Programa de Pós-Graduação em 

Geografia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 

 

Dissertação orientada pela Prof.ª Dr.ª Doralice Sátyro Maia, da UFPB. A autora 

apresenta-nos a cidade de Campina Grande no contexto da rede urbana brasileira. Trata da 

função da cidade como entreposto comercial e ―abastecedor‖ regional. Aqui, destacamos a 



317 

leitura geográfica para a logística de distribuição de produtos, mercadorias e serviços 

regionalmente. A aurora discute a inserção da ciência no processo produtivo do algodão 

colorido. Aqui, seria interessante confrontarmos os dados dessa nova fase da industrialização, 

marcada pelo papel de instituições como a EMBRAPA para a produção do algodão colorido – 

―fruto‖ de pesquisas desta instituição localizada em Campina Grande.   

SOUZA, Fabiano Badú de. Modernidade à conta gotas: por uma história do abastecimento 

de água em Campina Grande – PB (1950-1958). 2013. 168f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

Quanto à compreensão do tema água em Campina Grande – tema sensível desde a sua 

fundação, destacamos a dissertação de Souza (2013). O autor apresenta-nos a construção do 

Açude de Boqueirão e sua importância para a cidade de Campina Grande. Tal fato se insere 

nos planos de modernização da cidade. Segundo o autor, há modos de ver e ler a problemática 

da falta d‘água em Campina Grande. O abastecimento de água na cidade se expressa numa 

―modernidade a conta-gotas‖. 

 

SOUSA, Valdirene Pereira de. Imagens do “mesmo outro” (re)apropriações da velhice 

no centro de convivência em Campina Grande. 2010. 139f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

 A temática da alteridade é central nesta dissertação. Nela, a alteridade é construída 

através  das ―(re)aprorpriações dos espaços nas práticas de socia(bi)lidades‖ – análise feita a 

partir do olhar da pessoa idosa que vive em espaços de convivência na cidade de Campina 

Grande. Há uma importante contribuição neste trabalho para pensarmos como a cidade de 

Campina Grande se prepara para o envelhecimento de sua população.   

 

SOUZA, Lincon César Medeiros de. Cinematographo: a imagem da modernidade e das 

práticas socioculturais na cidade de campina grande - 1900-1940. 2009. 125f. Dissertação 

(Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande-PB. 

 

 Neste texto, Souza (2009) oferece-nos elementos para a compreensão da sociedade 

campinense das primeiras décadas do século XX a partir da introdução da sétima arte na 

cidade de Campina Grande.  

 

TORRES, José Valmi Oliveira. Escola politécnica e a construção identitária de Campina 

Grande como pólo tecnológico (1952-1973). 2010. 170f. Dissertação (Mestrado em 

História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande-PB. 

 

A história da cidade de Campina Grande também pode ser compreendida pela história 

de vários de seus prédios escolares. Nesta perspectiva, destacamos a dissertação de Torres 

(2010), intitulada Escola politécnica e a construção identitária de Campina Grande como 

pólo tecnológico (1952-1973). A cidade de Campina Grande se apresenta, na atualidade, 

como Cidade High-Tech. Essa identidade não é construída apenas pelas Universidades 

estadual e federal na cidade, mas, sobremaneira, pela importante contribuição da Escola 

Politécnica Redentorista. Ainda nesta perspectiva dos prédios escolares, destaca-se a 
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dissertação de Albuquerque (2011), intitulada Memória e cotidiano escolar: o colégio 

estadual de Campina Grande (1968-1978). 

 

MONOGRAFIAS 

 

BEZERRA, Aluska Karla Alves. Campina Grande como um “museu à céu aberto”: 

monumentos, memórias e representações em disputa. 2011. 77f Monografia (Graduação em 

História) - Departamento de História, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB.  

 

O diálogo entre a história e a geografia está proposto na monografia de Bezerra 

(2011). Um convite à construção de uma dimensão geográfico-educativa na cidade.    

 

FREIRE, Adriana Leal de Almeida. Arquitetura moderna residencial de Campina 

Grande: registros e especulações (1960-1969). 2007. 82f. Monografia (Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo) - UFPB, João Pessoa-PB. Disponível em: 

<http://livrozilla.com/doc/1533876/freire--adriana.-arquitetura-residencial-moderna-de-

campina>. Acesso em: 08 out. 2017. 

 

 Em sua monografia, Freire (2007) apresenta-nos uma rica reflexão histórica acerca da 

cidade a partir do prisma arquitetônico.  

 

GUIMARÃES, Clícia Danielle Moura. Ressignificando o processo de ensino-

aprendizagem em Geografia: o uso do Google Earth como ferramenta didática em turma do 

ensino médio em escola pública de Campina Grande-PB. 2015. 32f. Monografia (Graduação 

em Geografia) - Departamento de Geografia, Universidade Estadual da Paraíba, Campina 

Grande-PB. 

 

 Encontramos subsídios teóricos para enfrentarmos o desafio da compatibilidade 

metodológica face ao trabalho de pesquisa geográfica com bases de dados plurais que 

possuem, por conseguinte, metodologias próprias.  

 

OLIVEIRA, Júlio César Mélo de. Campina Grande: a cidade se consolida no século XX. 

2007. 41f. Monografia (Graduação em XXX) - Universidade Federal da Paraíba, Campina 

Grande-PB. 

 

Dentre as monografias que tratam da cidade de Campina Grande como tema central, 

destacamos a monografia de Oliveira (2007).  

 

ROMA, Emanuel Barros. “Cinema ainda é a maior e mais barata diversão”: uma leitura 

geossimbólica dos cinemas de Campina Grande-PB. 2011. 96f. Monografia (Licenciatura em 

Geografia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB. 

 

 Roma (2011) apresenta-nos uma cartografia histórica dos cinemas da cidade de 
Campina Grande a partir de um olhar da geografia humanista. Neste trabalho, temos uma 

contribuição à nossa compreensão acerca da importância dos cinemas no processo de 

sociabilidade e da própria urbanização entendida como uso do espaço geográfico da cidade 

pela sociedade campinense. Alguns desses cinemas tratados pelo autor são: Apollo, Fox, 

Capitólio, Babilônia, Avenida, São José e Multiplex 5.  

 

 

http://livrozilla.com/doc/1533876/freire--adriana.-arquitetura-residencial-moderna-de-campina
http://livrozilla.com/doc/1533876/freire--adriana.-arquitetura-residencial-moderna-de-campina
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ENSAIOS 

 

SOUSA, Fabio Gutemberg Ramos Bezerra de. Campina Grande: cartografias de uma reforma 

urbana no Nordeste do Brasil (1930-1945). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, 

n. 46, p. 61-92, 2003.  

 

O ensaio de Sousa (2003) envereda na direção de oferecer-nos uma descrição histórica 

dos processos inerentes à reforma urbana pela qual passa a cidade de Campina Grande.  

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS  

 

ALBINO, Bianca Cristina Alves et al. Parque ao avesso: a involução do Açude Novo como 

espaço livre público no centro de Campina Grande, PB. Disponível em: 

<http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Parque-ao-avesso-a-

involu%C3%A7%C3%A3o-do-a%C3%A7ude-novo-como-espa%C3%A7o-livre-

p%C3%BAblico-no-centro-de-Campina-Grande-PB.pdf>. Acesso em: 30 set. 2017. 

 

Neste artigo, os autores apresentam-nos uma discussão acerca dos processos inerentes 

àquilo que definem por involução do Parque Evaldo Cruz, Açude Novo, no centro da cidade 

de Campina Grande. Destacamos o modo como os autores abordam esse processo a partir de 

desenhos.   

 

BEZERRA, Daniel Almeida. Excursões geográficas na cidade de Campina Grande-PB: 

trajetórias para a construção de uma consciência espacial e política. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE GEÓGRAFOS, 17, 2016, São Luiz. Anais... São Luiz, MA: UFMA, v.1 p. 

1-11. Disponível em: 

<http://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1468286806_ARQUIVO_ARTIGO_COM

PLETO_ENG_03.pdf>. Acesso em: 02 out. 2017.    

 

 Apresentamos neste artigo a quarta excursão geográfica por nós realizada com os 

docentes e discentes da Licenciatura em Geografia da UEPB.  

 

CABRAL FILHO, Severino. As cidades na fotografia: uma experiência modernizante em 

Campina Grande – PB (1940-1944). Ariús, Campina Grande, v. 13, n. 2, p. 211–217, jul./dez. 

2007.  

 

 Neste artigo, Cabral Filho (2007) apresenta-nos a cidade de Campina Grande analisada 

sob a ótica da fotografia. Conforme o autor, a técnica fotográfica é, duplamente, traço 

característico do cenário urbano moderno. Como conjunto de ferramentas que compõe a 

instrumentalidade do ofício e, em segundo lugar, como meio de registros dos signos da 

modernidade. Portanto, a fotografia é meio (processos técnicos científicos) e fim (imagem 

fotográfica). Nesta obra, o autor propõe uma leitura crítica da imagem fotográfica de duas 

importantes ruas de Campina Grande: a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Venâncio 

Neiva, ambas fotografadas em 1942.  

 

 

 

http://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1468286806_ARQUIVO_ARTIGO_COMPLETO_ENG_03.pdf
http://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1468286806_ARQUIVO_ARTIGO_COMPLETO_ENG_03.pdf
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CARDOSO, Carlos Augusto de Amorim. A cidade cogumelo: Campina Grande das feiras às 

festas. Mercator, Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, ano 01, n. 02, p. 41-60, 2002.  

 

Dentre os artigos científicos que tratam da cidade de Campina Grande, destacamos o 

texto do professor doutor Carlos Augusto de Amorim Cardoso (2002), intitulado A cidade 

cogumelo: Campina Grande das feiras às festas. Aqui, faz-se a apresentação do processo 

espetacularização do urbano na cidade. A história da formação de cidade, seus processos de 

urbanização e consequências são analisados sob a ótica da geografia do comércio e do 

cotidiano. Nele, há uma rica descrição caleidoscópica da cidade de Campina Grande.  

 

CARDOSO, Carlos Augusto de Amorim; MAIA, Doralice Sátiro. A feira de Campina 

Grande: onde se encontra o moderno e o tradicional. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

GEÓGRAFOS, 16, 2010, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, RS: Associação dos Geógrafos 

Brasileiros - UFRS, v. 1. p. 1-12. 1 CD-ROM.  

 

 Os autores constroem um histórico acerca das feiras e as cidades no Brasil. Com esta 

contribuição, eles abordam a importância da feira na dinâmica da cidade de Campina Grande.  

 

CARDOSO, Maria Francisca Thereza C. Campina Grande e sua função como capital 

regional. Revista Brasileira de Geografia, ano XXV, n. 4, 1963.  

 

 Trabalho que traz uma contribuição à reflexão regional a partir da cidade de Campina 

Grande.  

 

SOUSA, Fabio Gutemberg Ramos Bezerra de. Campina Grande: cartografias de uma reforma 

urbana no Nordeste do Brasil (1930-1945). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, 

n. 46, p. 61-92, 2003.  
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MELO, Cláudio. Campina Grande – dos tropeiros ao avião. Campina Grande, PB: Xerox 
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Cordelaria Poeta Manuel Monteiro, 2013.   
 

MOURÃO, Raquel Juvêncio Filomena. Os três pandeiros da serra ou o Museu de Arte 

Popular da Paraíba. Campina Grande, PB: Edições 3 pandeiros – UEPB, 2014.  

  
 

CRÔNICAS 

 

SOUSA, Ailton Elisiário de. Reminiscências campinenses: crônicas. Campina Grande, PB: 

Latus, 2013.   

 

 Nesta obra, o autor reúne um conjunto de crônicas acerca da cidade de Campina 

Grande. Destacamos o primeiro capítulo, intitulado Campina Grande.  

 

DINOÁ, Ronaldo. Campina Grande: ontem e hoje. Campina Grande, PB: [s.n.], 2004 

(Coletânea de artigos).  

 

 Os artigos reunidos e apresentados pelo autor foram publicados originariamente na 

imprensa campinense entre os anos de 2000 e 2004. Em seus artigos/crônicas, o professor de 

Geografia vai encontrar elementos da biografia das pessoas que ajudaram a construir a cidade 

e também elementos da geografia da cidade, em especial, da monumentalidade geo-histórica.   

 

MÚSICAS 

 

PANDEIRO, Jakson do. Alô Campina Grande. Disponível em: 

<http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?q=Al%C3%B4+Campina+Grande#.WdpyzWhSzI

U:>. Acesso em: 08 out. 2017.  

 

GONZAGA, Luiz. Apologia ao jumento.  Disponível em: <https://www.letras.com.br/luiz-

gonzaga/apologia-ao-jumento> Acesso em: 26-11-2017.   

 

CAVALCANTI, Rosil. Tropeiros da Borborema. Disponível em: 

<https://www.letras.com.br/rosil-cavalcanti/tropeiros-da-borborema> Acesso em: 26-11-2017 

 

SILVEIRA, Fenando; CORREIA, Antônio Guimarães. Hino Oficial de Campina Grande. 

Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2009/09/memoria-musical-o-hino-de-

campina.html#.WhsBTUqnHIU> Acesso em: 26-11-2017  

FILMES 

http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?q=Al%C3%B4+Campina+Grande#.WdpyzWhSzIU:
http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?q=Al%C3%B4+Campina+Grande#.WdpyzWhSzIU:
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GUIMARÃES, Jaime. A alma das ruas. (Curta-metragem). Curso de Arte e Mídia. Campina 

Grande-PB: Universidade Federal da Campina Grande. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HSr0LovhRNs&t=1s>. Acesso em: 05 out. 2017. 

 

O Curta-metragem trata de uma breve adaptação da obra de João do Rio (1995): A 

alma encantadora das ruas. O recorte espacial é o centro da cidade de Campina Grande. Este 

curta-metragem foi produzido pelos discentes do Curso de Arte e Mídia da Universidade 

Federal de Campina Grande. Ele foi por nós utilizado na caminhada à deriva pelo centro da 

cidade de Campina Grande com os discentes da Licenciatura em Geografia da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSr0LovhRNs&t=1s
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ANEXO A –  Datas importantes da cidade de Campina Grande 

 

 
Fonte: Sobrinho (2004, p. 44-45). 
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ANEXO B – PLANO DE CURSO: ESTUDOS ESPECIAIS – CIDADE E EDUCAÇÃO 

 

  

 

 


