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O projeto Conhecendo Juazeiro tem como objetivo avaliar as questões 
socioeconômicas dos bairros da cidade. Na apresentação deste evento abordaremos a 
situação estudada no bairro Horto.  Este trabalho incorporará os principais fatores que 
compõem a economia desta localidade: turismo religioso, artesanato e comercio.  
Através da contagem e avaliação das residências, prédios, terrenos e entrevistas com os 
moradores, notamos uma comunidade que precisa constantemente de apoio público. 
Nitidamente percebemos a pobreza em grande parte da população; observando a 
escolaridade, a maioria dos adultos não completou o fundamental; um mal 
estruturalmente agravante é a falta de saneamento básico, que compromete o cotidiano 
dos residentes e visitantes. Apesar destes problemas, entre outros constatados, o Bairro 
tem um grande potencial turístico. Milhares de romeiros visitam a Colina do Horto 
todos os anos, estabelecendo uma das únicas fontes de economia desta comunidade, que 
utiliza o comércio de santos de gesso, fitas, velas, chapéus de palha e diversos produtos 
que lembrem a “Terra do Padre Cícero”. Outro turismo ainda em desenvolvimento no 
local é o científico; o Horto é um dos nove Geossítios do projeto da ONU Geopark 
Araripe; a colina possui características geológicas que explicam a formação cristalina 
que reveste o planeta, sendo ponto de estudos para muitos turistas e cientistas. O 
principal desafio e que viria solucionar boa parte dos problemas desta população é a 
incorporação dela nestes projetos e o apoio e legalidade dos comércios informais, sejam 
artesanatos, ou produtos religiosos. Este trabalho de pesquisa também serve de base 
para futuros projetos, já que possuí os principais dados socioeconômicos: escolaridade, 
renda per capita, quantidade de residências, comércios informais. Agradecemos à 
Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Juazeiro do Norte e aos estagiários desta, 
que fizeram parte do processo de coleta de dados.  

Palavras-Chave: Questões socioeconômicas, turismo, população. 
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