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Resumo:  
Geoparque é um território delimitado com geodiversidade singular, de 
relevância internacional, e ferramenta de desenvolvimento sustentável das 
comunidades locais. O Geopark Araripe é um Programa da UNESCO e integra 
a Global Geoparks Network-GGN. O objetivo da pesquisa é identificar os 
parceiros e saberes produzidos e mobilizados no Geopark Araripe e sua 
relação com o desenvolvimento local. A pesquisa descritiva foi realizada 
mediante investigação bibliográfica, documental e de campo tendo como 
fundamentação teórica os estudos de: Brilha (2009), Schobbenhaus (2010), 
Oliveira et al (2013), Onary-Alves et al (2015), Mochiutti et al (2012), dentre 
outros. Os parceiros do Geopark Araripe são associações (de guia turístico, 
artesãos etc.), empresas do setor privado, entidades e instituições públicas, 
pequenos produtores, dentre outros, desde que contribuam para o respeito e 
conservação do meio ambiente, a sustentabilidade econômica das 
comunidades integrantes do território, com ações de educação ambiental e 
com o fortalecimento do sentimento de pertencimento ao território. Os saberes 
produzidos e mobilizados no Geopark Araripe são múltiplos: saberes 
antropológicos e culturais (religiosos, manifestações populares, culinária, 
artesanato etc.), saberes científicos (geológicos, paleontológicos, históricos, 
ambientais, hidrológicos etc.). O arranjo de gestão do Geopark Araripe é 
singular pois este está albergado na Universidade Regional do Cariri, 
diferentemente de outros geoparques cuja gestão é realizada por Associações, 
Prefeitura ou entidades do setor privado. Esse formato tem como desiderato a 
convergência na promoção do desenvolvimento regional e local que se 
manifesta na gestação de microempreendimentos (associação de guias 
turísticos, por exemplo), de impulso às atividades econômicas pouco 
exploradas, como o turismo de aventura e o turismo científico; e atividades da 
economia local (artesanato, culinária etc.).  
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