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Resumo: Geoparque é um espaço de relações sociais, políticas, culturais, 

econômicas e está intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento local de uma 

comunidade. O Geopark Araripe (GA) criado em 2006 por iniciativa da 

Universidade Regional do Cariri (URCA) é Território UNESCO e completou, em 

2019, 13 anos de reconhecimento como patrimônio geológico e paleontológico 

mundial. A pesquisa objetiva evidenciar a indissociabilidade entre Geoeducação, 

Geoturismo e Geoconservação no Geopark Araripe. O estudo bibliográfico e de 

campo foi ancorado na produção teórica de: Nascimento et al (2008), Mantesso 

(2010), Mochiutti et al (2012), dentre outros. Na pesquisa de campo foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com membros da equipe gestora do 

Geopark Araripe. A investigação é exploratória com abordagem qualitativa. O 

Geopark Araripe é repleto de riqueza patrimonial material e imaterial singular e 

está assentado sobre o tripé: Geoeducação, Geoturismo e Geoconservação. Por 

meio da Geoeducação são desenvolvidas ações de educação ambiental nos 

espaços formais e/ou não formais no meio rural e urbano. São realizadas 

práticas educativas ambientais com as crianças utilizando musicalidade, teatro 

de boneco, oficina de réplica de fóssil, pintura do Soldadinho-do-araripe, pintura 

em garrafas recicláveis, dentre outras. A Geoconservação busca a preservação 

da diversidade natural, de aspectos e processos geológicos, geomorfológicos e 

do solo. O Geoturismo é um ramo de atividades turísticas que tem como atrativo 

principal o patrimônio geológico, a promoção de trilhas, dentre outras. Através 

de parceiros locais, o Geopark Araripe articula proteção e conservação dos 

recursos e a sensibilização da população local e dos turistas. A compreensão da 

indissociabilidade entre Geoeducação, Geoturismo e Geoconservação é uma 

diretriz pois a perspectiva é desenvolver o sentimento de pertencimento e a 

formação de cidadãos comprometidos com a preservação das riquezas 

territoriais e a construção de um modo de vida com mais qualidade. 
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