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UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE A COMUNIDADE CHICO GOMES, CRATO-CE
ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA, ANA ROBERTA DUARTE PIANCÓ

A região do Cariri cearense teve sua base de povoamento nas atividades agrícolas, por se tratar de um
território com condições físicas favoráveis. Porém, o processo de modernização iniciado na região por volta dos
anos 60, provocou diversas mudanças nas formas de produção agrícola, aonde o espaço agrário cratense vem
sofrendo em seus longos anos, por tais transformações. Deste modo, o espaço agrário sede lugar ao urbano,
modificando sua estrutura, tornando assim necessário uma verificação nestas mudanças ocorridas partindo de
uma análise de situação fundiária local, o uso da terra, apropriação e desapropriação, a luta pelo acesso a terra
no Cariri e etc. Tendo em vista essas transformações e uma consequente desvalorização das atividades no
campo, iniciou-se no mês de agosto de 2014, o projeto: Um olhar geográfico sobre a comunidade Chico Gomes,
Crato-CE, ou seja, um estudo que nos permita compreender a relação do camponês com a terra e o sistema
patronal vigente na comunidade com o objetivo de analisar as características que permeiam a produção do
espaço da comunidade. Visando alcançar os objetivos do projeto, faremos inicialmente pesquisa bibliográfica
em livros, revistas científicas, tese, dissertações, artigos científicos: sobre camponeses, pequenos produtores,
estrutura fundiária caririense, relação de produção no campo, visando definir o quadro teórico da pesquisa,
bem como, visita de campo na área, para aplicação de questionários semi-estruturado com moradores e
entrevistas com lideranças da comunidade Chico Gomes. Desta forma, buscaremos conhecer os atuais projetos
desenvolvidos e as relações de trabalho estabelecida na comunidade Chico Gomes, na qual se caracteriza pela
resistência camponesa. Consciente da importância das atividades agrícolas, da valorização dos trabalhadores
rurais e do direito a terra, é que nos propomos o desafio de desenvolver esta pesquisa, que se encontra em
estágio inicial, ao mesmo tempo em que para nós é um privilegio desenvolvê-la.
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