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Resumo: A região do Cariri pode ser identificada como um espaço com
condições geoambientais diferenciadas de outras partes do semiárido
nordestino. O conjunto temático utilizado para diferenciar o Cariri é
representado por um lugar que acolhe lugares da memória e tradições agrárias,
que são simbolizados por práticas culturais identificadas como o seu processo
de formação histórico-territorial. Nesse contexto, o surgimento de núcleos
urbanos, como município de Barbalha, é historicamente marcado por diversas
manifestações artísticas e culturais que traduz e simboliza as vivências e
costumes da cidade que estão sempre recheados de signos que representam a
história regional. Analisando estas características culturais, o presente trabalho
tem como objetivo promover a compreensão simbólica e interativa das práticas
culturais agrárias, como saberes herdados e sua inserção no processo de
construção histórico-territorial do Cariri que orientam a identidade espacial. A
operacionalidade da pesquisa promoverá um mapeamento do território cultural
onde as comunidades de brincantes estão inseridas, diagnosticando-se as
práticas culturais relacionadas às especificidades dos lugares onde elas
ocorrem. Da mesma forma, as tradições e os espaços que se constituem como
ponto de apoio a memória serão mapeados, identificando-se os sujeitos
participantes. Por fim, este trabalho tem como expectativa, consolidar ações
que possam servir de referência para a sustentabilidade da cultura, identificada
com processo de formação identitária do semiárido nordestino a partir da
valorização e compreensão da importância das experiências das tradições, das
artes e da memória do Cariri.
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