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DA PENHA
JOSÉ ALISSON DOS SANTOS FREIRE, IVAN DA SILVA QUEIROZ

A pesquisa que ora apresentamos, objetiva estudar as transformações e os registros desse processo em três
comunidades segregadas da cidade de Crato, dos bairros Alto da Penha – sob a minha responsabilidade –,
Pantanal e Novo Horizonte. A importância desse estudo para a sociedade Cratense é mostrar que, além da
visão estereotipada acerca das comunidades mencionadas, as mesmas têm outros conteúdos que ainda
precisam ser revelados. Objetivamos dar visibilidade aqueles atributos territoriais das referidas localidades
ainda inexploradas. Para o desenvolvimento da pesquisa será de fundamental importância à realização de um
amplo levantamento bibliográfico e documental, assim como a pesquisa no local com o intuito de mapear as
práticas sociais cotidianas e a dinâmica sócio espacial das comunidades em questão. Em relação ao Alto da
Penha as mudanças foram sendo sentidas por quem lá habita. Na última década verificaram-se ganhos em
infraestrutura, mobilidade e limpeza pública. Ressaltamos o fato de que o bairro conta com projetos
importantes na promoção de cultura e educação, um destes contando com grande participação infanto-juvenil,
por iniciativa da Pastoral do Menor da Área Pastoral Santa Teresinha. Porém, muitos problemas ainda
persistem e, do ponto de vista daqueles que habitam a comunidade, avalia-se que não há atenção necessária a
essa localidade por parte das lideranças políticas da cidade. Ainda segundo depoimentos colhidos na
comunidade, as melhorias alcançadas no bairro são na verdade conquistas dos próprios moradores que foram à
luta e reivindicaram seus direitos. São aspectos dessa natureza que precisam ser mostrados com clareza,
principalmente aos que comandam a cidade, para que este e as outras comunidades que serão pesquisadas
sejam realmente reconhecidas como partes integrantes da cidade. E aí está propósito principal desta pesquisa
financiada pelo programa de pesquisadores júnior do CNPq/URCA e sob a orientação do Professor Ivan da Silva
Queiroz.
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