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Resumo: As cidades do Cariri são ricas no que se refere à quantidade e a
diversidade do seu patrimônio, seja ele material, imaterial ou natural.
Encontramos nelas diversos edifícios históricos, bem como locais destinados às
manifestações da cultura popular. No entanto, assistimos aos poucos à
destruição do seu passado e as perdas de seus referenciais históricos,
principalmente da memória arquitetônica. Nesse sentido, é crucial promover a
conscientização da importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para
preservação da memória e identidades, reconhecendo-o como elemento social
e econômico, além de identificar transformações temporais quanto à ocupação
do espaço e mudanças nas paisagens e fomentar políticas públicas transversais
de cultura relacionadas a partir de três dimensões: simbólica, cidadã e
econômica, potencializando o diálogo entre educação, cultura e arte através da
promoção de campanhas de conscientização na comunidade sobre a
importância das construções históricas despertando o pertencimento e a
identidade para a preservação dos bens culturais. Produzindo, dessa forma, uma
proposta de instrumento de proteção específico, para que possa auxiliar o
processo de preservação seja do material ou imaterial, utilizando para tanto
abordagem teórico prática, a fim de produzir um levantamento de prédios e
construções históricas das cidades de Crato e Barbalha, e a partir das visitas
realizadas, elaborar um relatório com o conhecimento produzido a partir das
pesquisas a serem realizadas nesses locais, assim como junto a sua população
e contribuir na formação de “territórios educativos”.
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