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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM ÁREAS SEGREGADAS DA CIDADE DE
CRATO/CE: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NA
THALLES PACHELLI BARBOSA RODRIGUES, IVAN DA SILVA QUEIROZ

A proposta de pesquisa relacionada ao tema acima consiste em analisar outros aspectos do bairro pantanal
distintos daqueles vulgarmente difundidos na cidade. Nós pesquisadores teremos como objetivos levantar todas
as características marcantes dessa localidade e, assim, levar conhecimento geográfico e cultural do bairro
Pantanal para os demais moradores da cidade de Crato. Esse esforço se justifica pela necessidade de se tentar
minimizar a visão que os demais populares têm sobre essa área da cidade e que poucos conhecem, além
daqueles que habitam no bairro em questão. Em resumo, o presente projeto objetiva averiguar o processo de
mudanças pelas quais o bairro passou, desde a sua origem na cidade à etapa atual. O bairro do Pantanal
tornou-se conhecido na cidade como uma das áreas mais violentas da cidade. É também reconhecido por
abrigar uma população composta exclusivamente por pobres. Portanto, violência e pobreza são as marcas mais
disseminadas do bairro na cidade. No nosso estudo pretendemos retratar o que mudou, o que não mudou e que
ainda precisa mudar. Quais as outras marcas do bairro ainda desconhecidas da cidade? Quais os
acontecimentos e personalidades históricas que marcaram essa comunidade? Ao longo da última década as
cidades brasileiras de modo geral passaram por intensas mudanças. Com o Crato e o bairro do Pantanal não foi
diferente. Por exemplo, vários projetos sociais e de infraestrutura foram implantados no bairro Pantanal.
Consideramos muito importante também reconhecer os sujeitos que implantaram projetos socioculturais nesse
bairro, que muitas vezes são pessoas tão importantes para o bairro Pantanal, porém, por falta de
reconhecimento parecem totalmente ocultos dentro dessa localidade. Esse projeto será executado a partir de
levantamento bibliográfico em bibliotecas ou em alguns acervos literários da cidade e da comunidade, além
daquele do professor orientador; de levantamento documental. Esta pesquisa ainda se encontra em estágio
inicial.
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