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Resumo:  
O Geopark Araripe foi criado em 2006 como um projeto sob os auspícios da 
UNESCO. Em 2015 torna-se um Programa dessa entidade e passa a ser 
território UNESCO. Essa transformação impulsiona e possibilita a 
concretização de mais parcerias e financiamento, mas também significa 
assumir critérios avaliativos mais rígidos. A pesquisa objetiva identificar as 
estratégias de divulgação do Programa Geopark Araripe. O estudo descritivo 
teve como percurso metodológico a pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo. O arcabouço teórico da investigação foi ancorado em estudiosos da 
área tais como: Schobbenhaus (2010), Brilha (2009), Medeiros, Gomes e 
Nascimento (2015), Macêdo e Pinheiro (2014), dentre outros. As estratégias de 
divulgação (local, nacional e internacional) das ações do Programa Geopark 
Araripe conta com a utilização das diferentes mídias (rádio, TV, facebook, 
Instagram), o jornal GEO NEWS, Centro de Interpretação e Educação 
Ambiental-CIEA, feiras, espaços em eventos acadêmicos, cartilhas, livros em 
outros idiomas, sítio eletrônico, eventos em rede. Dois municípios contam com 
Centros de Interpretação e Educação Ambiental, Missão Velha e Crato 
(encontra-se fechado devido reforma na Expocrato e mudança de local de 
funcionamento). Estes são espaços onde ocorrem ações de divulgação, 
informação e formação na perspectiva da educação ambiental. São realizadas 
visitas orientadas com estudantes da educação básica e superior, público em 
geral; exposições temáticas, Colônia de Férias, ações de educação ambiental, 
oficinas (réplica de fósseis, biojóias, teatro de boneco, Livro de Pano), concurso 
GEA Terra Mãe, dentre outras atividades. As estratégias de divulgação do 
Geopark Araripe sintetizam o esforço de publicização das informações e 
saberes produzidos e mobilizados no território, mas, sobretudo, a formação de 
sujeitos comprometidos com a conservação e o uso sustentável do meio 
ambiente.  
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