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GEOPARQUE ARARIPE: SABERES LOCAIS E AS NOVAS PROPOSTAS
DE GEOPARQUES
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Correia da Silva³ Eidla Mikaelle Maciel do Nascimento3
Resumo: O Programa de Geoparques, surgido no final da década de 90 pela
Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, teve em vista a
crescente preocupação da conservação do patrimônio geológico. Nessa
perspectiva, a definição de geoparques foi ponderada pela primeira vez na
Convenção de Digne, realizada na França, com a “Declaração dos Direitos a
Memória da Terra. No Brasil, o conceito é ainda pouco conhecido, inclusive entre
os geólogos, que ainda o confundem com parques com motivos geológicos ou
roteiros geológicos. No entanto, o conceito de geoparque é algo mais amplo e
complexo e equipara-se, para a UNESCO, aos programas de Reserva da
Biosfera e Patrimônio da Humanidade. Os geoparques são de extrema
importância com se fala em educação ambiental ou geoeducação. São áreas de
limites estabelecidos, com espaço suficiente e adequado para servir de apoio
para o crescimento e desenvolvimento social e sustentável local. A presente
pesquisa objetivou sondar as atividades educativas promovidas pelo Geoparque
Araripe (GA) e a listagem das novas propostas de implantação de geoparques
no Brasil. A metodologia foi feita através de abordagem descritiva tendo como
ponto de partida a pesquisa bibliográfica. O GA desenvolve inúmeras atividades
geoeducativas; 1-Colônia de férias, 2-Concurso escolar GEA terra mãe, 3Geoparque nas escolas, 4-Geoparque na comunidade, 5-Geoparque no museu
de paleontologia, 6-Projetos de Pesquisas, 7-Projeto de extensão, 8-Oficinas de
Réplicas de fosseis, 9-Oficinas de desenho do Soldadinho-do-Araripe,10Biojóias,11-Centro de Educação ambiental. As propostas de criação de
geoparques no Brasil estão crescendo, já que as propostas de geoparques
brasileiros estão sendo bem recebida em todos os âmbitos, em relação às novas
implementações de geoparques no Brasil temos; 1-Caminhos dos Cânions do
Sul (RS/SC), 2-Fernando de Noronha (PE), 3-Litoral Sul de Pernambuco (PE),
4-Quarta Colônia (RS), 5-Cachoeiras do Amazonas (AM), 6-Morro do Chapéu
(BA), 7-Pireneus (GO), 8-Astroblema Araguainha - Ponte Branca (MT/GO), 9Quadrilátero Ferrífero (MG), 10-Bodoquena - Pantanal (MS), 11-Chapada dos
Guimarães (MT), 12-Seridó (RN), 13-Serra da Capivara (PI), 14-Ciclo do Ouro –
Guarulhos (SP), 15-Uberaba - Terra dos Dinossauros (MG), 16-Campos
Gerais(PR),17-Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro (RJ). Ao analisar
as contribuições do GA para a microrregião do cariri observa-se que a população
tem um conhecimento mesmo que diminuto. Para a conservação dos
patrimônios geológicos torna-se crucial o conhecimento dos geoparques a serem
implantados.
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