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Um GEOPARK consiste
Numa área limitada
Destacando Geossítios
É sempre bem planejada
E com o meio acadêmico
Convém estar vinculada.

É de grande relevância
Para toda humanidade
São muitos os seus valores
Com a biodiversidade
Conta a história da terra
E é de muita raridade.

E desenvolve o turismo
Que abrange a região
Fundamental e importante
Causando admiração
De quem vem pra conhecer
Ou pegar informação.

(Cordel de Maria do Rosário Lustosa da Cruz, excerto retirado da folha de rosto do livro GeoPark Araripe:
histórias da Terra, do Meio Ambiente e da Cultura)

RESUMO

Os geoparques são territórios abertos para práticas das ações de conservação, preservação,
educação e a promoção do geoturismo. No Brasil, o Araripe Geoparque Mundial da UNESCO
(AGM/UNESCO) está em consolidação e as propostas de geoparques estão em processo de
amadurecimento. Essa pesquisa apresenta a dinâmica de trabalho do AGM/UNESCO, o único
do Brasil, membro da Rede Global de Geoparques, com doze anos de existência no Cariri
Cearense. Nesse contexto, surgiu a “pergunta problema”: A implantação de um geoparque no
território do Cariri Cearense tem contribuído para práticas sustentáveis? Portanto, esse
trabalho teve como objetivo principal, verificar o desempenho do AGM/UNESCO em seu
território, quanto ao estímulo e implementação da sustentabilidade. Deste modo, para alcançar
os objetivos, foi traçado um delineamento metodológico com uma abordagem quantitativa e
qualitativa. Os sujeitos do estudo são moradores de três comunidades próximas aos geossítios
que compõem os municípios constituintes do território do AGM/UNESCO; representantes das
seis gestões municipais e outros do Segmento do Turismo. Os instrumentos para a coleta de
dados foram observações sistematizadas, entrevistas semiestruturadas, questionários, trabalho
de campo e consultas aos documentos e às produções acadêmicas sobre geoparques. Para o
tratamento dos dados, foi realizada análise documental e análise de conteúdo através do
software Iramutec. A pesquisa mostrou que os representantes dos gestores dos municípios do
território

pesquisado

têm

pouco

conhecimento

sobre

geoparques.

O

patrimônio

paleontológico é conhecido pela maioria dos pesquisados. Muitos disseram que, de algum
modo, participaram de atividades ou ações desenvolvidas ou apoiadas pelo AGM/UNESCO.
O Turismo Sustentável pelas gestões municipais é valorizado “teoricamente”. A visitação aos
espaços do AGM/UNESCO pela população local acontece, muitas vezes, de maneira
espontânea. O comportamento das atividades econômicas expôs uma permanência de algumas
atividades e surgimento de outras. Os segmentos na área do turismo foram ampliados,
redimensionados e reestruturados. Quanto ao contexto natural e da sustentabilidade da região,
a maioria concorda que o AGM/UNESCO é uma “peça” fundamental para a conservação dos
espaços naturais. Portanto, foi possível visualizar como a sustentabilidade está sendo
desenvolvida para a melhoria da qualidade de vida das pessoas desse território.
Palavras-chave: Araripe GeoParque Mundial da UNESCO 1. Território 2. Sustentabilidade 3.

ABSTRACT
Geoparks are open territories for conservation, preservation, education and the promotion of
geotourism’s practices. In Brazil, Araripe UNESCO Global Geopark (Araripe UGG) is in
consolidation and geopark proposals are in the process of maturing. Interaction through
"Networks" is one of the main mechanisms for its strengthening and propagation of its
mission, which is based on a process that allows social, economic, cultural, environmental
and political wellbeing for the populations. This research presents the dynamics’ work of the
Araripe UGG, the first in the Americas and the only one in Brazil (member of the Global
Geoparks Network) with twelve years of old in Cariri of Ceará State and currently received a
tittle by UNESCO. Within this context, the "problem question" arose: Did the implementation
of a geopark in the Cariri of Ceará State contributed to sustainable practices? In that way, the
main objective of this work was to verify the Araripe UGG performance in its territory, in way
of stimulating and implementing sustainability. Thereby, to reach the objectives, a
methodological outline characterized by a quantitative and qualitative approach was drawn.
The study subjects are residents of three communities close to the geosites that represented
the constituent municipalities of the Araripe UGG territory; representatives of the six
municipal administrations and other tourisms follow-up. The instruments for data collection
were systematized observations, semi-structured interviews and questionnaires. For the data
treatment, in relation to the documents, a documentary analysis was carried out and the
interviews and questionnaires were measured by content analysis through the Iramutec
Software. The research showed that the representatives of the municipalities’ managers of the
Araripe UGG territory have little knowledge about geoparks. The paleontological heritage is
known by most of the researched ones. Sustainable Tourism by municipal management is
valued (at least in theory). The visitation to the Araripe UGG spaces by the local population
happens, often, spontaneously. The behavior of the economic activities presented in the results
showed a permanence of some activities and emergence of others with the Araripe UGG
creation. When it comes to the natural context and sustainability of the region and Araripe
UGG, the most of intervews agree fully that Araripe UGG is a key "piece" for the natural
spaces conservation. In that way, the accomplishment of this study, it is possible to visualize
how the sustainability is being developed for the improvement life’s quality of people from
this territory.

Keywords: Araripe UNESCO Global Geopark 1. Territory 2. Sustainability 3.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo apresenta a dinâmica de trabalho do Araripe Geoparque
Mundial da UNESCO (AGM/UNESCO) analisando sua relação e atuação junto à promoção
da sustentabilidade num território de grandes anseios econômicos, sociais, ambientais dentre
outras questões. A saber, a sustentabilidade há muito tempo se faz presente nas discussões da
sociedade, muitas ações usam esse termo de maneira generalizada, que muitas vezes não
representa sustentabilidade.
Os geoparques devem ser um campo aberto para ações sustentáveis, a ser
divulgado e vivenciado na educação formal e informal, nas comunidades, em associações e
em outros espaços sociais, apresentando suas contribuições conforme sua missão estratégica
de desenvolvimento e de sustentabilidade no território em que está inserido.
A forma como um geoparque propicia o desenvolvimento local do território e das
populações, não pode comprometer a missão de conservação da natureza – sendo esta
coexistência simbiótica, uma das principais, senão a principal, premissa dos geoparques.
Sendo assim, para proceder com analise da existência dos geoparques e seus impactos nos três
pilares que o definem – Conservação, Educação e Geoturismo, chegamos a seguinte
problemática de pesquisa: A implantação de um geoparque no território do Cariri
Cearense tem contribuído para práticas sustentáveis?
Tendo em vista que os geoparques com ênfase o AGM/UNESCO, tem como
missão relacionar pessoas com o seu território, agregando elementos de pertença e identidade,
na perspectiva da sustentabilidade, com qualidade de vida das populações, ou seja,
proporcionar uma melhor convivência entre o homem e o ambiente, discutindo caminhos para
conservação e preservação, configurando-se como instrumento de sensibilização e
mobilização, que visa à construção de um território menos degradado e mais sustentável.
Neste sentido, para um maior embasamento da proposta em estudo é apresentado
uma discussão sobre Geoparques, a atuação do AGM/UNESCO na implantação da
sustentabilidade para o desenvolvimento local e qual o impacto está tendo em seu território.
O trabalho se justifica na medida em que irá apresentar e discutir o
AGM/UNESCO, suas ações informativas e formativas para atuação na área da
sustentabilidade com a conservação e preservação do patrimônio geológico, paleontológico,
ambiental e cultural da região, aliado a um trabalho junto às universidades, às escolas da
educação básica, a parcerias, às comunidades, a ONGs, a associações, entre outras instituições
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e organizações.
O tema “desenvolvimento sustentável” é apresentado como eixo central de um
dos objetivos do AGM/UNESCO, realizando planejamento para implementar as ações
efetivas nesse território.
Nesse sentindo, trabalhos focados na sustentabilidade, realizados pelo
AGM/UNESCO na região, têm despertado o interesse de diversas instituições
governamentais, do terceiro setor, do setor produtivo e do setor privado, formalizando
parcerias e desenvolvendo trabalhos em conjunto para que possam possibilitar que atividades
econômicas dos setores regionais sejam impulsionadas à inclusão social, considerando a
participação da sociedade como um dos pilares do desenvolvimento do AGM/UNESCO
enquanto território de ciência, de educação e de cultura.
O estudo responde a uma necessidade de fundamentação teórica sobre geoparques
e a sua dinâmica de atuação no mundo, contribuindo assim para a construção de conteúdo
bibliográfico específico dessa temática que a cada dia atrai vários estudiosos em todo planeta,
nas mais variadas áreas e linhas de pesquisas.
Dentro do contexto apresentado, foi traçado de maneira geral e especifica os
objetivos que são trabalhos neste estudo.
Ante o problema apresentado, delineia-se o objetivo geral do trabalho que
contempla: verificar o desempenho do Araripe Geoparque Mundial da UNESCO em seu
território no estimulo e implementação da sustentabilidade.
Os objetivos específicos traçados consistem em:
1. Conceituar o que é um geoparque e para que servem;
2. Observar a atitude e a relação da população, face ao seu território e ao
AGM/UNESCO;
3. Verificar quais são as atividades desenvolvidas pelo AGM/UNESCO, dando especial
ênfase, àquelas em que as comunidades são envolvidas;
4. Apresentar os resultados da participação pública, nas atividades desenvolvidas e quais
os benefícios que esta cooperação ocasiona, na conservação do patrimônio natural,
para a comunidade local e para o AGM/UNESCO;
5. Identificar o desempenho do AGM/UNESCO, no que concerne à conservação e
promoção da natureza e aos benefícios para as comunidades locais.
Esse trabalho se constitui de três capítulos e seis apêndices que detalham o
desenvolvimento da Dissertação. Iniciando pela presente Introdução, onde é apresentada uma
visão geral do estudo, justificativa, a problemática da pesquisa e seus objetivos. O Capítulo 1
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Geoparques e Sustentabilidade: Múltiplas Dimensões compõe um aporte teórico sobre os
temas centrais do estudo. O Capítulo 2 Procedimentos metodológicos: o caminho da
pesquisa detalha o delineamento dos métodos utilizados no transcurso do estudo; O Capítulo
3 Da Teoria à prática: desenvolvimento, análise e discussão dos resultados apresenta os
resultados e discussões do estudo e propostas para trabalhos futuros. Em sequência, as
conclusões que sintetizam as principais ideias e respostas obtidas no trabalho, e por fim as
referências bibliográficas utilizadas, seguida dos apêndices.
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2 GEOPARQUES E SUSTENTABILIDADE: MÚLTIPLAS DIMENSÕES
Nesta primeira etapa do trabalho, são apresentados conceitos que percorrerá o
discurso e a proposta do estudo que está sendo apresentado. A contextualização será feita
abordando

uma

discussão

sobre

Geoparques,

desenvolvimento,

sustentabilidade,

desenvolvimento sustentável, território e redes, e gestão de territórios que serão discutidos a
partir, de um embasamento bibliográfico realizado com autores que dialogam com estas
temáticas, a fim de passar para o leitor o conhecimento teórico fundamental deste trabalho
dissertativo.

2.1 Geoparque: conceitos e histórico
No início do século XXI, novos territórios aparecem num contexto global,
denominados de geoparques. Conforme, apresenta o Serviço Geológico do Brasil (CPRM,
2017), a geologia e a paisagem influenciaram profundamente a sociedade, a civilização e a
diversidade cultural de nosso planeta, mas até poucos anos atrás não havia o reconhecimento
internacional do patrimônio geológico de importância nacional ou regional e não havia
especificamente uma convenção internacional sobre o patrimônio geológico, à criação de
geoparques respondeu a essa forte questão.
As iniciativas de geoparques surgiram na Europa, tudo indica que esse termo terá
surgido meados da década de 90, usado pela Divisão das Ciências da Terra designando a
iniciativa programa geoparques. No entanto por motivos financeiros não foi aprovado por
órgãos responsáveis da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) naquele momento. Contudo, esse órgão decidiu apoiar simbolicamente as
iniciativas pontuais que se relacionasse com essa proposta, daí surgiu à aproximação desta
instituição com os atuais geoparques (BRILHA, 2012).
Um geoparque consiste em uma área bem definida, aonde a geoconservação com
o desenvolvimento econômico sustentável das populações que o habitam se conjugam, sem
esquecer a relação com os patrimônios natural (fauna-flora) e cultural (arqueológico,
arquitetônico, etnográfico, gastronômico e outros). Nestes territórios busca estimulam
atividades econômicas que suportam na geodiversidade da região, em especial as atividades
turísticas com empenho e envolvimento das comunidades locais (BRILHA, 2012).
Em conceito, o entendimento geoparques não é fácil e de imediata compreensão.
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Isso pode ser porque não tem suporte legal como as Unidades de Conservação (UC). Assim
parece esse fato ser um limitador na hora de geri, mas, na verdade isso possibilita ao gestor
programar estratégias de desenvolvimento sustentável para as populações, devido não ter
legislação restritiva, pode favorecer um diálogo e um contato mais dinâmico com a sociedade.
Outro ponto positivo é que esta proposta não está exclusivamente ligada à conservação do
patrimônio geológico, abrange nas suas ações atividades que tentam conciliar o que se vem
sendo trabalhado no território no contexto educacional cultural, ambiental e turístico na
perspectiva de estabelecer uma ligação entre esses fatores na busca de promover uma
identidade única do território. Visa estimular um diálogo eficaz entre diversos atores da
sociedade como: empresários, professores, geólogos, biólogos, arqueólogos, turismólogos e
políticos que se torna um dos principais desafios para uma equipe de gestão de um geoparque
(BRILHA, 2012).
Neste contexto, os geoparques, se configuram como uma estratégia de
desenvolvimento territorial multidisciplinar moldado nos princípios de base de ocorrência de
patrimônio geológico de grande relevância. É sugerido que se inicie numa determinada área
delimitada para depois do trabalho consolidado e em funcionamento esperado, haver a
expansão do território, caso haja interesse (BRILHA, 2012).
Em 2015, membros da UNESCO ratificaram a criação dos Geoparques Globais da
UNESCO, durante a 38ª Conferência Geral da Organização. Esses territórios são áreas
geográficas únicas e unificadas em que os patrimônios são geridos em uma visão de proteção,
educação e desenvolvimento sustentável.
Um Geoparque Global da UNESCO tem seu patrimônio geológico, em contato
direto com todos os outros aspectos do patrimônio natural e cultural da área, isso para
aumentar a conscientização e compreensão dos principais problemas da sociedade, como o
uso sustentável dos recursos da Terra. Tendo como um dos seus objetivos agregar as pessoas
locais no processo de sustentabilidade do território a exemplo a prática do geoturismo como
estratégia de desenvolvimento de um turismo sustentável local (UNESCO, 2017).
Esses geoparques devem envolver nesse processo todas as partes interessadas
locais e regionais, que são de relevância como exemplo, proprietários de terras, grupos
comunitários, segmentos do turismo, instituições educacionais, povos nativos e organizações
sociais e locais. Processo que vai requerer compromisso por parte de todos envolvidos para
assim ter força junto a apoio público e político de médio e longo prazo o desenvolvimento de
estratégias abrangente que satisfaça as comunidades em vários aspectos, mostrando e
protegendo os patrimônios existentes na área (UNESCO, 2017).
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As propostas de geoparques no Brasil são impulsionadas a partir do trabalho do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com o Projeto Geoparques que foi criado em 2006.
Que tem por premissa identificar, fazer levantamento, descrição, diagnostico e ampla
divulgação de áreas com potencial para futuros Geoparques. Portanto, a ação catalisadora é,
entretanto somente um passo inicial para o futuro Geoparque. A criação de estrutura e gestão
cabe a outras estruturas complementares que é essencial a participação de autoridades
públicas, instituições, comunidades locais e outros (SCHOBBENHAUS & SILVA 2012).
Assim, as propostas de geoparques no Brasil têm crescido bastante, segundo
dados da CPRM, no momento são 29, dos quais 16 propostas foram concluídas e publicadas;
6 propostas estão com relatório em finalização; 4 propostas em execução (campo) e 3 novas
propostas. A Figura 1 apresenta um mapa com as propostas de geoparques no Brasil, a partir,
do trabalho da CPRM.
Figura 1 – Mapa de Propostas de Geoparques (elaboração CPRM)

Fonte: Site da CPRM http://www.cprm.gov.br

No entanto outras 6 propostas segundo a CPRM (2016) estão sendo trabalhadas
externas ao projeto geoparques da CPRM, por entidades como a Companhia Baiana de
Pesquisa Mineral (CBPM) entre outras e 3 propostas publicadas (diversas entidades):
1. Campos Gerais (PR)
2. Ciclo do Ouro de Guarulhos (SP)
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3. Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
Três novas propostas apresentadas pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral:
1. Inselbergs de Itatim/Milagres (BA)
2. Sistema Cárstico de Iraquara (BA)
3. Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues-S. Desidério (BA)
Segundo a CPRM (2016), aspirantes a geoparques que registraram avanços no
caminho de sua efetivação dentro do projeto geoparques desta mesma instituição foram:
Morro do Chapéu (BA), Seridó (RN), Fernando de Noronha (PE), Quadrilátero Ferrífero
(MG), Cachoeiras do Amazonas (AM), Bodoquena-Pantanal (MS), Costões e Lagunas do Rio
de Janeiro (RJ), Caminhos dos Cânions do Sul (RS/SC), Uberaba-Erra dos Dinossauros
(MG), Serra da Capivara (PI) e Chapada dos Guimarães (MT).
Deste modo, segundo a CPRM (2017), as iniciativas de apresentar propostas de
geoparques têm tido uma excelente receptividade nos meios acadêmicos, órgãos
governamentais de âmbitos federal, estadual e municipal, iniciativa privada, bem como nas
populações locais. Esses fatos permitem prever em futuro próximo a implantação de novos
geoparques no Brasil. Ações nesse sentido já podem ser observadas em diversas áreas do país.

2.2 As redes de geoparques
No ano 2000 eram quatro geoparques em quatro países europeus que juntos
formavam a Rede Europeia de Geoparques (REG). A ideia de surgimento desta rede nasceu
em uma sessão dedicada ao patrimônio geológico organizado na 30° Congresso Internacional
de Geologia, em 1996 em Pequim (ZOUROS, 2004). Em 2001 a UNESCO reconheceu a
REG e autorizou que os geoparques integrantes desta rede pudessem funcionar sobre seus
auspícios. Em 2004, a relação da REG com a UNESCO foi fortalecida e por meio da
Declaração de Madonie, a REG foi reconhecida para representar a Rede Global de
Geoparques Nacionais RGGN na Europa. Ainda surgiu a rede Ásia-pacífico de geoparques
mais sem a operacionalidade da Europeia. A RGGN foi criada em 2004 pela UNESCO devido
ao grande sucesso da REG na Europa, com o objetivo de propagado essa iniciativa por todo
Mundo (BRILHA, 2012).
Atualmente, é utilizada a Rede Global de Geoparques (GGN), cuja adesão é
obrigatória para os Geoparques Globais da UNESCO. Essa Rede é uma organização
legalmente constituída sem fins lucrativos, com uma taxa de adesão anual. É uma rede
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dinâmica onde os membros estão empenhados em trabalhar em conjunto e trocar ideias de
melhores práticas e participar em projetos comuns para elevar os padrões de qualidade de
todos os produtos e práticas de um Geoparque Global da UNESCO. Enquanto a GGN como
um todo se reúne a cada dois anos, funciona através da operação de redes regionais, como a
Rede Europeia de Geoparques que se reúne duas vezes por ano para desenvolver e promover
atividades conjuntas (UNESCO, 2017).
Nos últimos levantamentos divulgados pela GGN, existem 140 Geoparques
Globais da UNESCO em 38 países. Para a submissão de proposta é feito todo um inventário
com documentos fornecendo estudos geológicos, geográficos entre outros, incluindo mapas
detalhado como a localização. Dentre países que estão atualmente com submissão temos o
Peru na América do Sul com a proposta do geoparque Colca y Volcanes de Andagua (GGN,
2017). A Figura 2 mostra o mapa com a distribuição dos 140 geoparques membros da GGN
no mundo.
Figura 2 – Mapa de distribuição de Membros da GGN no Mundo

Fonte: Site Oficial da Rede Global Geoparques da UNESCO: http://www.globalgeopark.org. (Acesso em 02
maio 2018).

Podemos também observar no mapa além da localização e distribuição dos
membros da Rede Global de Geoparques da UNESCO, uma grande centralização deles na
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Europa e na China. Um fator que pode contribuir para essa adesão deve ser em decorrência da
grande aceitação desta proposta nessas partes do planeta.
Os Geoparques Globais da UNESCO recebem esta designação por um período de
quatro anos, após o qual o funcionamento e a qualidade de cada Geoparque Global da
UNESCO são completamente reexaminados durante um processo de revalidação. Como parte
do processo de revalidação, o Geoparque Global da UNESCO em revisão deve preparar um
relatório de andamento e uma missão de campo será realizada por dois avaliadores para
revalidar a qualidade do Geoparque Global da UNESCO. Se, com base no relatório de
avaliação de campo, o Geoparque continuar a cumprir os critérios, a área continuará como um
Geoparque Global da UNESCO por mais quatro anos, com o chamado "cartão verde". Se a
área deixar de preencher os critérios, o órgão de direção será informado de tomar as medidas
adequadas num prazo de dois anos o chamado "cartão amarelo". Se o Geoparque Global da
UNESCO não cumprir os critérios dentro de dois anos após ter recebido um "cartão amarelo",
a área perderá seu status de Geoparque Global da UNESCO, recebendo o chamado “cartão
vermelho” (UNESCO, 2017).
No entanto, caso o Geoparque receba o Cartão Vermelho, é expulso da Rede, este
poderá voltar a submeter uma nova candidatura quando for considerado que os problemas
detectados foram ultrapassados (BRILHA, 2012).
Na América, em 2010, iniciou a proposta de criação e efetivação da Rede
Americana e Caribenha de Geoparques, sendo criada em 2018, impulsionada pela existência
do AGM/UNESCO no Brasil, a Gruta Del Palácio Global da UNESCO, no Uruguai e o
Comarca Minera, Hidalgo UNESCO Global Geopark e o Mixteca Alta, Oaxaca UNESCO
Global Geopark, no México.

2.3 Estruturas de gestão e o papel de um geoparque
A criação de um geoparque sugere a formação de uma equipe multidisciplinar
suportada por organismos que possam assegura a gestão efetiva do território como estado ou
municípios, sendo o apoio político essencial para aquisição de recursos de implantação e
manutenção de um projeto deste porte, não descartando as outras formas de apoio como a
iniciativa privada (BRILHA, 2012).
Um ponto importante sobre a gestão de geoparques consiste nas articulações de
parcerias que possibilitam a desenvolver um trabalho regional integrado, com vários
segmentos e setores da sociedade, para minimizar dificuldades, fortalecendo e construindo um
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projeto de senso comum no território. Assim, a aquisição de recursos para manutenção do
projeto requer uma articulação com entes públicos que são um dos principais meios de
financiamentos, principalmente nas primeiras etapas de criação e início de trabalho de um
geoparque, onde também o setor privado pode dar uma boa contribuição para implementação
do projeto. Sendo que a proposta é que o projeto com seu amadurecimento seja
autossuficiente sustentável (BRILHA, 2012).
Outro ponto está relacionado com o trabalho em rede, ou seja, um geoparque não
pode atuar sozinho, pois está ligado a outros geoparques, que devem utilizar essa rede para
trocas de experiências fortalecendo assim o projeto a nível global.
A GGN destaca os principais objetivos que um geoparque deve cumprir e
promover na sua estrutura e na sua atuação é: conservação do Patrimônio Geológico;
educação da sociedade em nível das geociências e de questões ambientais no geral;
desenvolvimento econômico-social e cultural sustentável; cooperação multicultural;
promoção da investigação cientifica e intervenção ativa na rede através do desenvolvimento
de atividades comuns (BRILHA, 2012).

2.4 Conceitos básicos relacionados a Geoparques
Neste

contexto,

os

conceitos

de

Geossítios,

patrimônios

geológicos

(paleontológico, geomorfológico, hidrogeológico), natural, arqueológico, ecológico, históricocultural, a geoconservação, geoeducação, geodiversidade, geoturismo e desenvolvimento
sustentável entre outros são necessários para compreender a dinâmica de atuação de um
geoparque.
A geologia e a geomorfologia é uma ciência da terra, que descreve a história e a
forma de nosso planeta. Carlos Shobbenhauns descreve da seguinte maneira,

a geologia nos ajuda a entender essa história no sentido de ver como a face do
planeta mudou ao longo do tempo, como registrado nas rochas, sedimentos, fósseis e
minerais que revelam climas passados, meios ambientes, construção de montanhas e
movimentação de continentes. (...) a geomorfologia interpreta as formas de terreno
que hoje vemos - montanhas, planaltos, linhas de costa e outras-, as condições em
que elas foram formadas e também possibilita um registro do passado recente e dos
processos correntes operando em nosso planeta (SCHOBBENHAUS, 2012, p.14).

Deste modo, os minerais, rochas e fósseis são arquivos da história do passado do
nosso planeta nesse contexto.
No âmbito conceitual a palavra patrimônio vem do latim e significa, segundo o
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Dicionário Aurélio, “herança paterna; riqueza, na acepção figurativa”; ou ainda, “complexo
de bens (...) susceptível de apreciação econômica”, no sentido jurídico” (BO, 2003, p. 17).
Desde a sua criação, a UNESCO vem trabalhado e acompanhando debates,
negociações a evolução da conceituação de patrimônio, segundo essa organização o
patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às
futuras gerações.
Deste modo, Bo (2003, p. 172) afirma que,

a noção de patrimônio na UNESCO adquiriu, com a evolução do tema, significado
amplo e diversificado (...) abrange, monumentos históricos, conjuntos urbanos,
locais sagrados, obras-de-arte, parques naturais, paisagens modificadas pelo homem,
ecossistemas e diversidade biológica, tesouros subaquáticos, objetos pré-históricos,
peças arquitetônicas, e tradições orais e imateriais da cultura popular .

Assim como aborda a UNESCO (2017), esses patrimônios pertencem a todos os
povos do mundo, independentemente do território em que estejam localizados.
Os Geossítios são locais que apresentam elevado interesse geológico, pelo seu
valor singular do ponto de vista cientíﬁco, pedagógico, econômico, cultural, estético, entre
outros. Além do conteúdo geológico (paleontológico, mineralógico, geomorfológico), os
Geossítios também podem apresentar elevado interesse ecológico, arqueológico, histórico e
cultural (LIMA et al, 2012).
Nesse sentido, Brilha (2005, p. 52) descreve da seguinte maneira o que são
Geossítios,
Ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes quer em
resultado das ações de processos naturais quer devido à intervenção humana), bem
delimitado geograficamente e que apresenta valor singular do ponto de vista
cientifico, pedagógico, cultural, turísticos entre outros.

Assim, o conjunto de Geossítios de uma dada região constitui-se o Patrimônio
Geológico que, juntamente com o patrimônio Biológico isto é a diversidade de todos os seres
vivos, dá corpo ao patrimônio Natural dessa mesma região (BRILHA, 2012).
De acordo com a deﬁnição da Royal Society for Nature Conservation a
geodiversidade de um território compreende a variedade de ambientes geológicos, fenômenos
e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros
depósitos superﬁciais que são o suporte para a vida na Terra (GRAY, 2004).
O patrimônio paleontológico corresponde às jazidas e achados fossilíferos; o
geomorfológico o conjunto de diferentes tipos de formação de relevo terrestre; o
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hidrogeológico a áreas com armazenamento de água subterrânea; o arqueológico constituído
por todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres
humanos; o ecológico a área que possui uma rica biodiversidade ou valor paisagístico natural;
o histórico o conjunto de bens que contam a história de uma geração através de sua
arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transportes,
obras de arte, documentos e outros e o cultural o conjunto de bens materiais e/ou imateriais,
que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas,
cantos, danças, linguagem superstições, rituais e festas.
No entanto, Brilha (2005, p. 54), faz um esclarecimento sobre os diferentes tipos
de patrimônio e a utilização dessas expressões,

Convém esclarecer que o patrimônio geológico integra todos os elementos notáveis
que constituem a geodiversidade, engloba, por conseguinte, o patrimônio
paleontológico, o patrimônio mineralógico, o patrimônio geomorfológico, o
patrimônio petrológico, o patrimônio hidrogeológico, entre outros. A utilização
destas diversas expressões deverá ficar reservada aos especialistas, sendo de evitar a
multiplicação de vocábulos no discurso dirigido ao cidadão comum.

A geoconservação constitui na conservação do patrimônio geológico, conservando
e valorizando os Geossítios. A geoeducação promove a educação em geociências, tendo em
vista que em muitos países são poucos conteúdos e material teórico para serem trabalhada nos
currículos das escolas nesse aspecto (BRILHA, 2012).
O Geoturismo nesse contexto é essencialmente entendido como “turismo
Geológico” que se centra na geodiversidade. Ou seja, o termo “geo” se refere à geologia e
geomorfologia e “turismo” nesse sentido significa visita aos Geossítios para entender,
aprender, valorizar e se envolver (SCHOBBENHAUS & SILVA, 2012). Sendo desde modo o
Geoturismo, uma ferramenta para promoção do desenvolvimento territorial sustentável desses
territórios denominados de geoparques.

2.5 AGM/UNESCO e o contexto da sustentabilidade
O primeiro geoparque na América a fazer parte da rede Global de Geoparques
(GGN) foi o AGM/UNESCO, até no ano de 2017 na América mais seis geoparques
ingressaram nesta rede um no Uruguai, dois no Canadá e três no México. No Brasil o Araripe
é o único a fazer parte da GGN. Com os geoparques, em 2015, passando a ser parte integrante
da UNESCO em 2016 o nome GeoPark Araripe passou oficialmente a ser Araripe Geoparque
Mundial da UNESCO.

30

2.5.1 Histórico e Enquadramento geológico e geográfico
No contexto histórico, os estudos e esforços para a criação do AGM/UNESCO foi
realizado por uma equipe multidisciplinar formado por professores da Universidade Regional
do Cariri (URCA), com apoio do Governo do Estado do Ceará, orientado por um professor
Doutor Gero Hillmer, do Instituto e Museu de Paleontologia da Universidade de Hamburgo,
com apoio do serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico e Consulado da Alemanha no
Estado do Ceará (FILHO, 2008).
A criação do GeoPark Araripe contou com o apoio institucional das seguintes
entidades: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Centro de
Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia (CETEM), Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Não Renováveis (IBAMA) dentre outras organizações
regionais e municipais pertencente às localidades onde os Geossítios estão inseridos (LIMA et
al, 2012).
Com o estudo em mãos, foi possível submeter à proposta em 2005, e em setembro
de 2006 foi credenciado pela UNESCO, passando esse território a ser reconhecido como
geoparque e a ser membro da então RGGN.
Dentro deste contexto, a Bacia Sedimentar do Araripe teve um papel fundamental
para a criação deste geoparque devido sua importância para estudos geológicos a nível
internacional. Ela está situada nos limites geográficos dos estados do Ceará, Pernambuco e
Piauí com uma área que ocupa cerca de 12.000 Km². A Figura 3 apresenta um mapa de
localização da bacia sedimentar do Araripe.
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Figura 3 – Mapa de Localização da Bacia Sedimentar do Araripe

Fonte: Arquivos AGM/UNESCO.

Essa bacia está inserida no “sertão” na região do semiárido brasileiro sendo
considerada a maior do interior do Nordeste com registros geológicos importantes para
evolução da história da terra conforme consta no livro GeoPark Araripe: Histórias da Terra,
do Meio Ambiente e da Cultura (LIMA et al, 2012, p. 38),
O registro geológico desta região revela capítulos importantes da evolução da
história da Terra. Os depósitos sedimentares da Bacia do Araripe preservam grande
diversidade de rochas, como os calcários, argilitos, arenitos e espessos depósitos de
gipsita, registro dos ambientes geológicos que existiram nesta região. Além disso,
esta Bacia preservou, de forma excepcional, abundantes registros fossíliferos da vida
existente nesta época, como peixes, artrópodes, restos de pterossauros, tartarugas,
crocodilomorfos, assim como folhas e outros fragmentos vegetais e troncos
fossilizados. A preservação desta vasta riqueza de fósseis da região foi propiciada
por condições singulares durante a evolução geológica da Bacia do Araripe.

Desta forma, é possível observar a importância da preservação e conservação
desta área, e a criação de um geoparque nesta região está sendo fundamental para
consolidação destas práticas.
Dentro do território do AGM/UNESCO há presença dos Patrimônios Geológico
(Paleontológico, Geomorfológico, Hidrogeológico), Arqueológico, Ecológico, HistóricoCultural e Natural.

32

O AGM/UNESCO está localizado na mesorregião sul do Estado do Ceará, na
microrregião do Cariri no semiárido do nordeste brasileiro. Compreende uma área de
3.441km² do território de seis municípios, de nove que fazem a região metropolitana do Cariri
são eles: Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.
A Figura 4 apresenta a localização do território do AGM/UNESCO na Região do Cariri
cearense.
Em sua totalidade, o território é formado pelas áreas correspondentes aos seis
Municípios, não havendo superposição de gestão territorial e nem de competências.
É composto por 26 Geossítios que possuem grande valor cientifico histórico, cultural e
ambiental, dos quais nove estão estruturados e abertos para visitação distribuídos da seguinte
maneira: Batateiras (Crato), Pedra Cariri e Ponte de Pedra (Nova Olinda), Parque dos
Pterossauros e Pontal de Santa Cruz (Santana do Cariri), Cachoeira de Missão Velha e
Floresta Petrificada (Missão Velha), Riacho do Meio (Barbalha), Colina do Horto (Juazeiro do
Norte).

Figura 4 – Mapa de localização do território do AGM/UNESCO na região do Cariri Cearense

Fonte: Arquivo AGM/UNESCO.
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Dentro deste contexto, o território do AGM/UNESCO tem uma grande área que
está dentro da Chapada, inclusive a Floresta Nacional do Araripe (APODI) que compreende
cinco dos seis municípios que formam o território do AGM/UNESCO.
Assim, apesar de o AGM/UNESCO não ser uma Unidade de Conservação UC
que não correspondente com nenhum dos espaços territoriais protegidos descritos na
legislação brasileira art. 225, VI da Constituição Federal e Lei 9.985/2000 que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a sua área geográfica é dotada de 12
Unidades de Conservação (UsC), criadas no âmbito das esferas federal, estadual e municipal
integrantes do território do AGM/UNESCO, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Unidades de Conservação integrantes do território do AGM/UNESCO
UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO CATEGORIA ÁREA

1 - Floresta
Nacional do
Araripe-Apodi

Uso
sustentável

2 - Parque
Ecológico das
Timbaúbas

Proteção
Integral

3 - Parque
Estadual do Sítio
Fundão

Proteção
Integral

4 - APA da
Chapada do
Araripe

Uso
Sustentável

5 - RPPN Arajara
Park

Uso
Sustentável

ÂMBITO
DIPLOMA LOCALIZAÇ
ADMINISTLEGAL
ÃO
RATIVO
Missão Velha,
DecretoBarbalha,
Lei nº
*Jardim,
38.262,00 ha Federal
9.226, de
Crato,
02.05.46
Santana do
Cariri
Decreto.
Nº 1.083,
Juazeiro do
634,50 há
Municipal
de
Norte
23.03.95
Decreto.
Nº 29.307,
35,38 há
Estadual
Crato
de
05.06.08
38
Municípios
do CE, PE e
DecretoPI, dentre eles
1.046.000,00
Lei nº
Crato, Missão
Federal
há
9.226, de
Velha,
02.05.46
Barbalha,
Santana do
Cariri e Nova
Olinda
Portaria.
Domínio
IBAMA nº
27,81 há
Barbalha
privado
024-N, de
23.02.99.
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6 - Monumento
Natural Sítio
Cana Brava

Proteção
Integral

10,11 há

Estadual

7 - Monumento
Natural Pontal da
Santa Cruz

Proteção
Integral

2,24 há

Estadual

8 - Monumento
Natural Sítio
Riacho do Meio

Proteção
Integral

14,74 há

Estadual

9 - Parque
Municipal do
Riacho do Meio

Proteção
Integral

158.100m²

Municipal

10 - Monumento
Natural
Cachoeira do Rio
Batateira

Proteção
Integral

9,52 há

Estadual

11 - RPPN Araçá

Uso
Sustentável

117.300m²

Domínio
Privado

12 - RPPN Oásis
do Araripe

Uso
Sustentável

50,00 há

Domínio
Privado

Decreto.
Nº 28.506,
de
01.12.06
Decreto.
Nº 28.506,
de
01.12.06
Decreto.
Nº 28.506,
de
01.12.06
Lei
municipal
Nº
1.425/200
0
01.12.06
Dec. Nº
28.506, de
01.12.06

Santana do
Cariri

Santana do
Cariri

Barbalha

Barbalha

Missão Velha

Portaria nº
113 DOU
Crato
204
22.10.2014
Portaria nº
32
Crato
DOU 79
26.04.2016

Fonte: elaborada pelo autor a partir de dados de AGM/UNESCO (2014).

Além das Unidades de Conservação citadas é importante destacar que o
AGM/UNESCO está situado dentro da Reserva da Biosfera da Caatinga, criada pela
UNESCO em 2001 que envolve nove estados do Nordeste Brasileiro com uma área de
abrangência de 189.990 km², no entanto não há sobreposição de competências e de gestão
(GEOPARK ARARIPE, 2014).

2.5.2 Estrutura de Gestão
A gestão do AGM/UNESCO é feita pela Universidade Regional do Cariri
(URCA) que enquanto proponente e gestora do projeto é responsável pela manutenção,
contratação de pessoal e execução de atividades de socialização e envolvimento da
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comunidade. Enquanto órgão integrante da Administração indireta do Governo do Estado do
Ceará, tem buscado garantir a proteção dos patrimônios da região, promovendo o
desenvolvimento sustentável no território do Geoparque (GEOPARK ARARIPE, 2014).
No início do quadriênio houve a implantação do primeiro plano de gestão e no
ano de 2013, foi realizado o planejamento estratégico através de uma consultoria contratada
pelo Projeto Cidades do Ceará - Cariri Central, executado pela Secretaria das Cidades do
Estado do Ceará, com recursos oriundos do Banco Mundial e com contrapartida do Governo
Estadual. (GEOPARK ARARIPE 2014). Neste período decorreu uma reavaliação, no ano de
2011, quando o AGM/UNESCO recebeu o seu primeiro cartão verde, com algumas
recomendações que foram na sua grande maioria sanada. Em 2015, passou por outra
reavaliação adquirindo seu segundo cartão verde ou “selo verde”. E em 2016, foi apresentado
o plano de negócios do AGM/UNESCO que está em fase de implantação.
Atualmente, o AGM/UNESCO conta com uma equipe de gestão, administrativa e
técnica, mantida, quase que na totalidade, com recursos da Universidade Regional do Cariri
(URCA), composta por servidores efetivos do Governo de Estado do Ceará, e um Grupo de
Trabalho formado por representantes de Secretaria de Estado do Governo do Ceará, com
funções de financiamento e de apoio na gestão, com destaque a Secretaria das Cidades.
Também se incluem terceirizados vinculados à URCA, servidores efetivos de outras
instituições, cedidos da URCA, além de bolsistas da graduação da URCA (GEOPARK
ARARIPE, 2014).
O AGM/UNESCO conta com uma Superintendência que é representada pela vicereitoria da URCA, que delibera ações em conjunto com a Direção Executiva.
A Direção Executiva delibera decisões das coordenações setoriais, e propõem
orientação geral para planos de trabalho. É composta também por uma Secretaria Executiva e
setor de Administração.
O Museu de Paleontologia da URCA é parte integrante da estrutura de gestão do
AGM/UNESCO, é um equipamento de grande importância para a região conforme é
destacado a seguir, segundo Lima et al (2012, p. 46),
O Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA) de Santana
do Cariri foi fundado em 1985 pela prefeitura municipal de Santana do Cariri, sendo
o então prefeito municipal, Plácido Cidade Nuvens. Em 1991, o Museu foi doado à
Universidade Regional do Cariri (URCA), passando a integrar a estrutura da
universidade como núcleo de pesquisa e extensão. A partir de 1997, através do
projeto de implantação do Complexo Paleontológico da Chapada do Araripe, o
Museu tornou-se propulsor da pesquisa paleontológica, na divulgação da ciência e
no apoio à cultura do Cariri. Também, através do Núcleo de Difusão Tecnológica, o
museu oferece regularmente cursos, treinamentos, encontros, palestras e representa
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um ponto de apoio logístico para pesquisadores de todo o mundo. O Museu também
possui acervo bibliográfico especializado (Geologia, Biologia, Paleontologia,
Química, Física, entre outros), centro de intercâmbio científico, videoteca e recursos
audiovisuais.

Assim, esse equipamento se apresenta como grande potencial para preservação do
patrimônio fossilífero da Bacia do Araripe, sendo esse o principal objetivo de criação do
museu pelo Professor Plácido Cidades Nuvens (in memoriam).
O conselho gestor do AGM/UNESCO é de caráter consultivo formado por
entidades públicas, particulares, ONGs e outras instituições organizadas do território. Tal
composição garante o envolvimento da sociedade na formulação, avaliação e deliberação das
políticas de gestão, diretrizes, programas e projetos a serem trabalhados (GEOPARK
ARARIPE, 2014).
O comitê cientifico corresponde a um colegiado interdisciplinar que tem como
função fundamental propor, orientar, regulamentar e acompanhar as atividades de pesquisa no
Território do AGM/UNESCO. Tal colegiado traz em sua composição representantes dos
Departamentos da Universidade Regional do Cariri (URCA), e outras organizações afins.
(GEOPARK ARARIPE, 2014).
E as coordenações setoriais seguem estabelecidas de acordo os principais temasobjetivos de trabalho do AGM/UNESCO, atualmente são divididos da seguinte maneira:
geoconservação, geoeducação com Educação Ambiental, desenvolvimento territorial com
Geoturismo, cultura e comunicação.
Outro equipamento além do museu de paleontologia são os Centros de
interpretação e Educação Ambiental (CIEA), que tem como principal função trabalhar
permanentemente a interpretação ambiental, com temas regionais apresentados de forma
lúdica, criativa e pedagógica como incentivo à visitação ao AGM/UNESCO. O primeiro foi
criado em 2010 na sede do município do Crato e em 2013, o da sede do Município de Missão
Velha. Esses espaços têm recebido professores e alunos de Universidades, escolas e outras
entidades educacionais além de pesquisadores, turistas e visitantes de toda parte do Brasil e do
Mundo que estão em passagem pelo Cariri, já se tornaram referência e fazem parte dos
roteiros turísticos do GeoPark Araripe. A proposta é que cada Município que integra o
território do AGM/UNESCO tenha seu CIEA, com características próprias que contemple os
Geossítios que ali existe como também valorize a cultura e outras manifestações local.
No que se refere a instrumentos de financiamento, tem o Governo do Estado do
Ceará como principal meio de aquisição de recursos para manutenção e investimentos no
AGM/UNESCO, aplicados através da Universidade Regional do Cariri (URCA) e Secretaria
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da Ciência Tecnologia e Educação Superior e a Secretaria de Estado das cidades com grandes
investimentos através de projetos como Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do
Ceará – Cidades do Ceará / Cariri Central que contemplaram obras de infraestrutura nos
Geossítios com recursos oriundos do Banco Mundial. Outros investimentos a nível federal
foram efetivados no AGM/UNESCO através do Ministério da Integração Nacional como a
construção da sede e aquisição equipamentos e veículos.
O AGM/UNESCO conta com parceiros de diversos setores e seguimentos da
sociedade de cunho público ou privada no campo técnico e financeiro para o desenvolvimento
de projetos e ações para promoção do desenvolvimento territorial e sustentável da região.
Deste modo, o AGM/UNESCO se apresenta como um projeto de gestão
compartilhada de território, nesse sentido a equipe que gere esse geoparque tem um desafio
constante em conjunto as prefeituras e órgãos federais da região para a promoção do
desenvolvimento sustentável deste território. A seguir, a Figura 5 mostra o organograma do
AGM/UNESCO:
Figura 5 – Organograma com a estrutura organizacional do AGM/UNESCO em 2015

Fonte: Adaptado de GeoPark Araripe, 2011/2014.
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2.5.3 Os Geossítios e as Comunidades locais
No inventario geológico do AGM/UNESCO é identificado e estudado 26
Geossítios, dos quais nove receberam infraestrutura e estão abertos para visitação. Esses
espaços são áreas abertas, que devem ser desfrutados prioritariamente com o
acompanhamento de um guia capacitado e registrado na EMBRATUR, essa recomendação é
para a segurança dos visitantes e uma forma de fortalecer o trabalho dos guias que está em
ascensão nesse território.
Os nove Geossítios estão localizados em seis municípios que compreende o
território do AGM/UNESCO. Esses são próximos de comunidades que estão inseridas nas
propostas de trabalho para o desenvolvimento local.
O GEOSSÍTIO COLINA DO HORTO está localizado na zona urbana de
Juazeiro do Norte, no Bairro Horto, tendo como principal atração a estátua do Padre Cícero e
a trilha de acesso ao Santo Sepulcro de 2650 metros. No aspecto Geológico, são encontradas
as rochas mais antigas da região do Cariri cearense, originadas no interior da Terra, há
aproximadamente 650 milhões de anos (LIMA et al, 2012). No contexto cultural tem a figura
do Padre Cícero Romão, lide político e religioso que transformou o sitio tabuleiro Grande do
município do Crato no Município de Juazeiro do Norte. Com o protagonismo do “Milagre da
hóstia”, o Padre Cícero é cultuado e considerado como santo popular, assim na Colina do
Horto foi construída uma estátua de 27 m de altura em sua homenagem, local hoje mais
conhecido e visitado no Cariri, além da realização de três das grandes romarias que acontece
durante ano, que atraem pessoas de todo Brasil com destaque para região nordeste.
O GEOSSÍTIO CACHOEIRA DE MISSÃO VELHA localizado na zona rural
de Missão Velha, no sítio Cachoeira, caracteriza-se por quedas d’água, com aproximadamente
12 metros de altura. Este geossítio está inserido no Parque Natural Municipal da Cachoeira de
Missão Velha/Bioparque (Lei nº 002/02, Lei Complementar nº 017/02) e na área do
Monumento Natural Cachoeira do Rio Batateiras (Decreto nº 28.506/06). No contexto
geológico é formado por rochas sedimentar arenito da formação Cariri, com
aproximadamente 420 milhões de anos (Período Siluriano) (LIMA et al, 2012). Há também a
presença de icnofósseis que para os paleontólogos são vestígios de antigos organismos
invertebrados. Tem uma trilha que dar acesso a uma fonte de água denominada “fonte do
pinga” e a “casa de pedra” que remete a primeiras edificações no período de colonização do
Cariri, como também no contexto histórico esse local foi ponto de encontro entre cangaceiros
e bandidos que marcaram a história do sertão no início do século XX (LIMA et al, 2012). No
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contexto cultural são relatadas lendas e estórias que envolvem o local e a prática de rituais
religiosos.
O GEOSSÍTIO FLORESTA PETRIFICADA DO CARIRI, em Missão Velha,
é considerado de importância Internacional devido guardar um tesouro paleontológico de
valor incalculável, que tem especial importância para o estudo da paleobotânica e da evolução
geológica (LIMA et al, 2012). Está localizado na zona rural, no Sítio Olho D’água Comprido
próximo à divisa com o município de Milagres. Os fragmentos de troncos de árvores
petrificados encontrados nesse geossítio pertenciam a antigas árvores de coníferas (grupo dos
pinheiros), alguns com mais de dois metros de comprimento. Genericamente, o grupo destes
troncos petrificados denomina-se Dadoxylon sp (FREITAS, 2008).
O GEOSSÍTIO BATATEIRAS (APÊNDICE VI - Foto 6). Está situado na zona
urbana do Município de Crato, nas proximidades do Bairro seminário e comunidade do
sertãozinho. Compreende a área do Parque Estadual Sítio Fundão, cortado pelo rio Batateira.
O lugar apresenta uma edificação de uma casa de taipa de primeiro andar e ruínas de um
engenho de cana de açúcar construído por volta de 1880 e trilhas e área para práticas de
atividades educacionais e esportivas. No contexto Geológico nas margens do rio da Batateira
aflora uma intercalação de arenitos com uma rocha argilosa de cor escura (folhelho), ambos
da Formação do Rio da Batateira, estes presentes dentro da área do geossítio (LIMA et al,
2012). No contexto cultural permeia a lenda da “Pedra da Batateira” com a presença de mães
d’água e outras figuras encantadas ligadas a tradição indígena.
O GEOSSÍTIO PEDRA CARIRI, localizado no município de Nova Olinda, na
zona rural, próximo à comunidade Pedra Branco e perto da divisa com o município de
Santana do Cariri. Sua principal característica são os fósseis que ocorrem de maneira diversa e
abundante, como insetos, pterossauros, peixes e vegetais. Sendo os fósseis desta região
conhecidos em todo o mundo dada a excepcional qualidade de preservação (LIMA et al,
2012). Esses tipos de fósseis se dão no calcário laminado conhecido na região popularmente
como pedra Cariri.
O GEOSSÍTIO PARQUE DOS PTEROSSAUROS está localizado na zona
rural de Santana do Cariri no Sítio Cana Brava local de baixa densidade demográfica. Está
inserido na área do Monumento Natural Sitio Cana Brava (Decreto. Estadual. Nº 28.506, de
01.12.06) propriedade pertencente à URCA. Esse geossítio está próximo ao Museu de
Paleontologia e apresenta elevado valor científico-didático. São feitas escavações
paleontológicas em rochas do membro Romualdo (Formação Santana), em busca de
concreções calcárias que geralmente possuem fósseis, conhecidas popularmente como “pedras
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de peixe” (LIMA et al, 2012).
O GEOSSÍTIO RIACHO DO MEIO, localizado na zona rural do Município de
Barbalha na comunidade Riacho do Meio, está inserido em três unidades de conservação em
esferas municipal, estadual e federal (APÊNDICE VI - Foto 7). O Parque Ecológico Luís
Roberto Correia Sampaio (Decreto Municipal nº 007/98; Lei Municipal 1.425/00), mais
conhecido como Parque Municipal Riacho do Meio, o Monumento Natural Sítio Riacho do
Meio (Decreto Estadual. nº 28.506/06) e a (APA) da Chapada do Araripe (Decreto Federal Lei nº 9.226, de 02.05.46). Integra uma área de vegetação densa e úmida, com fontes naturais
de água, conferindo ao local uma relevante importância hidrológica com grande potencial
para a prática do ecoturismo e geoturismo. No contexto geológico apresenta rochas
sedimentares da Formação Arajara (arenitos). Na biodiversidade, é local de incidência da ave
Soldadinho do Araripe (Antilophia bokermanni) descrito em 1996, na gruta do Farias no Distrito
de Arajara, Município de Barbalha. É uma ave endêmica e que está em extinção. No contexto
cultural, esse local teria sido abrigado para o chamado Bando dos Marcelinos um grupo de
cangaceiros local (LIMA et al, 2012).
Situado às margens da Rodovia que liga o Município do Crato ao Município de
Nova Olinda, na localizado no Sítio Olho D’água de Santa Bárbara, o GEOSSÍTIO PONTE
DE PEDRA situa-se cerca de 9 km do centro administrativo de Nova Olinda. Tem como
principais características uma formação rochosa natural que lembra uma ponte, é uma
geoforma esculpida no arenito pertencente à Formação Exu, ocasionado pela erosão
provocada pela água ao longo dos últimos milhões de anos. Próximo ao geossítio há vestígios
arqueológicos das populações pré-históricas (LIMA et al, 2012). Lendas são relatadas a este
local como a “passagem para o reino encanto” eternizada em desenhos e poesia pela
Fundação casa Grande em Nova Olinda.
E o GEOSSÍTIO PONTAL DA SANTA CRUZ está localizado em Santana do
Cariri, na vila do distrito Pontal da Santa Cruz. Se inseri na área do Monumento Natural
Pontal da Santa Cruz (Decreto Estadual. Nº 28.506, de 01.12.06). É formado pelo arenito da
formação Exu que constitui a porção superior da Chapada do Araripe (LIMA et al, 2012).
Sendo considerado um arenito permeável o que proporciona a infiltração da água e ao entrar
em contado com a formação Arajara, dar origina as fontes no sopé da Chapada. Compreende
um mirante, um cruzeiro, uma capelinha, uma área de lazer com restaurante e para os
aventureiros uma trilha curta mais com muitos pontos de dificuldades. No contexto cultural
segundo os moradores havia no local “assombrações” faíscas e assovios que assustavam a
comunidade que só terminaram quando foi feito procissão até o local e erguido um cruzeiro.
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Figura 6 – Mapa de localização dos Geossítios no território do AGM/UNESCO

Legenda:_ Território AGM/UNESCO. 1- Geossítio Colina do Horto 2- Geossítio Cachoeira de Missão Velha 3- Geossítio Floresta Petrificada do Cariri 4-Geossítio
Batateira 5-Geossítio Pedra Cariri 6- Geossítio Parque dos Pterossauros 7- Geossítio Riacho do Meio 8- Geossítio Ponte de Pedra 9- Geossítio Pontal da Santa Cruz.
Fonte: GeoPark Araripe (2006/2010), com alterações feitas pelo autor.
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2.5.4 Atividades Desenvolvidas a caminho da Sustentabilidade
O AGM/UNESCO integra um tripé de ações que engloba a geoconservação, a
geoeducação e o geoturismo para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável. De
modo que para conseguir atuar nessas linhas o AGM/UNESCO se organiza internamente na
seguinte estrutura administrativa: Superintendência, Direção Executiva (Secretaria Executiva
e Administração), Conselho Gestor, Comitê Cientifico, Museu de Paleontologia da URCA,
Centros de Interpretação e Educação Ambiental e setores específicos de Geoconservação,
Geoeducação com a Educação Ambiental, Desenvolvimento Territorial com Geoturismo,
Cultura e Comunicação.
A superintendência do AGM/UNESCO em conjunto a direção Executiva que
engloba a secretaria executiva e o setor de administração, acolhe demandas da
UNESCO/GGN e do Governo do Estado do Ceará, acompanha ações dos setores e o
funcionamento dos equipamentos do AGM/UNESCO, sede administrativa, Museu de
Paleontologia, CIEA, e dos veículos.
Cada setor realiza ações de acordo com as deliberações da Superintendência e da
direção Executiva.
O Setor de Geoconservação tem buscado a conservação do patrimônio geológico
do território a partir, de uma agenda de atuação tri-facetada: Ações junto à sociedade em
geral, fomento do estudo temático nos diversos níveis de ensino e ações diretas de
conservação. A realização de projetos como o Jovens Paleontólogos é uma busca pela
valorização e preservação ao Patrimônio Geológico e Paleontológico, incentivando os jovens
como propagadores da Geoconservação e preservação, cumprindo as diretrizes norteadoras do
GeoPark (Geoconservação, Geoducação e Geoturismo), esses jovens coletam fósseis nas
mineradoras de calcário e levam para o museu de Paleontologia da URCA. Parceria com o
DNPM fortalece o trabalho de preservação, as escolas recebem um “Kit didático de fósseis”.
Aula de campo aos Geossítios com escolas, universidades e outras instituições de ensino são
desenvolvidas por esse setor além de cursos e palestras com temáticas ligadas ao
AGM/UNESCO. Pesquisas são desenvolvidas para apresentar para a comunidade em geral a
dinâmica do território e suas especificidades com vistas ao envolvimento social na proteção e
utilização racional deste patrimônio. Ainda em conjunto a direção Executiva é feita o
acompanhamento de obras e manutenção dos Geossítios (sinalização, limpeza) dentre outras.
Esse setor é responsável pelo inventario geológico do AGM/UNESCO, que inclusive está
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sendo feito para a proposta de dois novos Geossítios, o Santa Fé e o Caldeirão da Santa Cruz
ambos em Crato /CE (GEOPARK ARARIPE, 2014).
As atividades realizadas pelo setor de Geoeducação estão sendo realizadas no
âmbito da Educação Ambiental objetivando, especialmente, a disseminação do conhecimento
e a promoção do desenvolvimento sustentável do território AGM/UNESCO. Destacam-se a
produção de materiais didáticos, programas e ações direcionadas as populações de
comunidades difusas do território, atendimento a visitantes, fomento à produção de projetos
científicos, participações em eventos nacionais e internacionais e a articulação com o poder
público e a iniciativa privada. Projetos como GeoPark na Escola, GeoPark na comunidade,
Colônia de Férias, GEA Terra Mãe, Livro de Pano, Oficinas (réplicas de fósseis em gesso,
teatro de bonecos, materiais recicláveis e reutilizados, soldadinho do Araripe em gesso e
“esogravura”) vem sendo desenvolvidos no território. Ações como contação de estórias, argila
na Beleza e pintura do Soldadinho do Araripe, são realizadas em eventos como feiras e
exposições. Este setor também realiza palestras, minicursos e oficinas, pesquisa científica e
trabalhos de extensão junto à URCA e outras instituições do território. E em conjunto a
Direção Executiva realiza o programa de estágio do AGM/UNESCO. Realiza o acolhimento
de escolas, universidades, outras instituições de ensino, turistas e comunidade em geral nos
Centros de Interpretação e Educação Ambiental (CIEA). Além de realizar em parceria
secretarias estaduais e municipais de educação e outros órgãos estaduais curso de capacitação
sobre geoparques para professores e gestores para municípios do território (APÊNDICE VI Foto 8) (GEOPARK ARARIPE, 2014).
As ações do Setor Desenvolvimento Territorial estão voltadas à promoção do
Geoturismo e consistem no estabelecimento de parcerias com o setor privado dos ramos de
hotéis, pousadas, agências de turismo e demais entes do receptivo turístico. Mais
recentemente, buscou-se dar visibilidade, também, aos pequenos negócios, especialmente
aqueles de cunho artesanal e às atividades produtivas como a dos catadores de materiais
recicláveis (GEOPARK ARARIPE, 2014). O AGM/UNESCO e a URCA em parceria com o
SENAC/ Crato vêm realizando o curso técnico em guia de turismo capacitando pessoas para
atuarem no território. A proposta dos “geoprodutos” tem sido algo importante para o
desenvolvimento local assim como a implantação da lojinha do AGM/UNESCO. Tendo em
vista essas potencialidades e outras da região foi elaborado o Plano de negócios do
AGM/UNESCO pela Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará que está em fase
de implantação. Ainda o setor participa regulamente de ações de fortalecimento do
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Geoturismo na região, a exemplo o projeto de roteirizarão do território para visitação turística,
participação em eventos, feiras, fóruns, exposições entre outros (APÊNDICE VI - Foto 5).
As identidades, manifestações e costumes nutrem o imaginário social do
Território do AGM/UNESCO, a divulgação de ações têm sido o foco de atuação e a
participação em eventos culturais é uma práxi permanente, parceria como a da Feira Cariri
Criativo, evento realizado mensalmente na Cidade de Crato é um momento de valorização das
manifestações culturais da região e exposição das práticas e atividades desenvolvidas pelo
AGM/UNESCO. No território do AGM/UNESCO e no seu entorno foram identificados 30
museus de cunho comunitário ou institucional, sendo o de Paleontologia da URCA e o
Memorial do Homem Cariri (Fundação Casa Grande), nos quais o AGM/UNESCO tem
desenvolvidos ações permanentes (GEOPARK ARARIPE, 2014). Nesse sentido, exposições,
palestras, fóruns, oficinas tem sido um meio que o AGM/UNESCO vem trabalhando tanto na
realização ou apoiado. Além de participação em eventos acadêmicos com publicações de
trabalhões sobre a cultura regional desde lendas, ao artesanato entre outros tipos de iniciativas
no território.
As principais atividades que compõem a agenda do Setor de Comunicação estão
descritas conforme os itens subsequentes: Manutenção e produção de conteúdo para o web
site, Redes Sociais (Instagran, Facebook) e para Newsletter (Geonews); Sistematização de
clipping da mídia impressa; Sistematização de contatos, imagens e publicações em banco de
dados; Elaboração de conteúdo e diagramação para o Boletim Informativo do
AGM/UNESCO; Realização de Coletiva de Imprensa; Assessoria à equipe do
AGM/UNESCO em eventos; Criação de vídeos curtos e banners para divulgação do
AGM/UNESCO; Contato nacional e internacional com interessados no AGM/UNESCO.
Sendo este setor que mantém contato direto com todos, para produção dos materiais
informativos, de divulgação, marketing, dentre outros, a partir do acompanhamento das
atividades desenvolvidas e relatadas (GEOPARK ARARIPE, 2014).

2.5.5 O AGM/UNESCO: atuação na rede Global e nas propostas de geoparques
Um geoparque como foi exposto anteriormente deve trabalhar em redes, ou seja,
de maneira integrada para o fortalecimento do projeto. O AGM/UNESCO tem realizado
atividades em conjunto a outros geoparques da rede Global, como também com proposta de
geoparques no Brasil e no Mundo.
Relação direta com Geoparques mundiais da UNESCO/ GGN:
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Geopark Arouca (Portugal)



Geoparque Grutas Del Palácio (Uruguai)



Geopark Naturtejo (Portugal)



Geopark Nogorongoro (África)
Com os geoparques portugueses existe parceria de cooperação entre geoparques

de identidade lusófona. O concurso GEA Terra Mãe, é um projeto desenvolvido a partir dessa
ação, esse projeto é desenvolvido em escolas de ensino básico públicas dos seis municípios do
território do AGM/UNESCO (GEOPARK ARARIPE, 2014). Com o Geoparque Grutas Del
Palácio existe uma parceria de incentivo a novos projetos de geoparques sul-americanos
através de missões técnicas, aproveitando as agendas em comum. E trabalho para a
consolidação da criação da rede América de Geoparques.
Relação

com

iniciativas

do

Brasil

que

buscam

reconhecimento

da

Mundo

que

buscam

reconhecimento

da

UNESCO/GGN:


Quadrilátero Ferrífero (MG)



Bodoquena Pantanal (MT)



Morro do Chapéu (BA)



Seridó (RN) (APÊNDICE VI - Foto 3)



Fernando de Noronha (PE)



Cariri Paraibano (PB)



Cânions do Sul (RS)
Relação

com

iniciativas

no

UNESCO/GGN:


Chichamocha (Colômbia)



Kutralkura (Chile)



Dabieshan (China)
As ações acontecem com missões técnicas feitas ao território do AGM/UNESCO,

afim dessas iniciativas compreenderem o processo de gestão e acompanhamento de atividades
desenvolvidas pelo AGM/UNESCO, conhecendo as conquistas, dificuldades e desafios de um
geoparque. Além de trocas de saberes, experiências e fortalecimento institucional e de
pesquisa.
Assim, manter relações de parceria com geoparques da UNESCO/GGN e com
iniciativas que buscam esse reconhecimento, é fundamental para a sobrevivência de um
geoparque em qualquer parte do mundo.
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2.5.6 O AGM/UNESCO e o Desenvolvimento Regional Sustentável
O desenvolvimento sustentável, entendido pelo AGM/UNESCO, consiste em um
processo de aumento do bem-estar da população de determinado território. Mesmo que se
tenha, por muito tempo, sido compreendido como o crescimento do produto de uma
economia, hoje, busca-se compreendê-lo a partir, da observação dos indicadores sociais,
sendo sob essa ótica que se pauta as ações deste geoparque (LIMA et al, 2012).
Dentro deste contexto, o AGM/UNESCO é um projeto de desenvolvimento
sustentável, que deve estimular o estabelecimento de uma economia inovadora, próspera,
ecológica e socialmente responsável.
Nessa perspectiva, uma das ferramentas para alcançar tal feito pelo
AGM/UNESCO deve estar pautada no Geoturismo, o qual tem sido trabalhado como algo
além de uma mera atividade turística, tendo em vista que essa atividade pode ser trabalhada
como instrumento de profunda transformação da sociedade e sua relação com o seu meio, ou
seja, um “turismo sustentável”.
Como bem, destaca a Declaração do Araripe, escrita em novembro de 2010, por
meio da realização da 1ª Conferência Latino-Americana e Caribenha de Geoparques realizada
no AGM/UNESCO (Brasil), “O desenvolvimento sustentável em um Geoparque não significa
necessariamente uma aposta turística nem a abertura de territórios naturais sensíveis a um
turismo de massa. Representa, sim, um turismo consciente, responsável e independente”.
Assim como afirma Moura-Fé (2015, p. 224),
o geoturismo é a atividade turística com conotação geocientífica que propõe a visita
organizada e orientada a locais que testemunham uma fase do passado ou da história
de origem e evolução do planeta, que se notabilizam como uma herança coletiva, e
que devem ser preservados para as gerações futuras.

Portanto, utilizar os espaços de maneira a manter e conservar os patrimônios ali
existentes, oportunizando que outros futuramente também tenham a oportunidade de conhece
e vivenciar os espaços turísticos, a partir, de uma prática de um turismo sustentável a exemplo
o geoturismo.
Outra área a ser considerada importante nesse processo é a educação, que vem
sendo trabalhando no AGM/UNESCO na perspectiva da Educação ambiental e
sustentabilidade. Abrindo um estimulante espaço para repensar e viver práticas sociais,
permitindo uma maior compreensão do ambiente, da interdependência dos problemas e
soluções, e da importância da responsabilidade de cada um em construir uma sociedade mais
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justa e ambientalmente sustentável (GALVÃO, 2007).
Assim, do ponto de vista educacional o desenvolvimento sustentável tem um
nicho educativo próprio, com seu mercado, seu sujeito linguístico, contribui para formação de
seu ser simbólico, seu sentido e seu significado, condicionando a uma forma de pensar
modulada socialmente (GOMES, 2003).
Com essa finalidade no decorrer das últimas décadas a Educação Ambiental (EA)
tem sido encarada como ferramenta importante capaz de minimizar o quadro de degradação
da Natureza, através dos sujeitos formados por ela colocando-a como um caminho viável para
promoção em tempos atuais, para uma proposta do Desenvolvimento Sustentável
(ALENCAR, 2014).
Nesta perspectiva se tem a EA como uma proposta que altera profundamente a
educação como a conhecemos; não é somente a transmissão de conhecimentos sobre ecologia,
ou muito menos, só a utilização dos recursos racionalmente, mas, acima de tudo, a
participação das pessoas nas discussões e decisões sobre a questão ambiental (REIGOTA,
2010).
Assim a educação ambiental possibilita encontrar caminhos para o equilíbrio
ambiental, social e econômico, configurando-se como instrumento de sensibilização e
mobilização, que visa à construção de um espaço menos degradado. O seu enfoque é a busca
de uma perspectiva de ação que promova o desenvolvimento sustentável, relacionando o
homem, a natureza e o universo, para novas práticas ambientais (LIMA et al, 2012).
Também, baseados em uma pedagogia ambiental que tenha princípios a educação
como uma modalidade transdisciplinar transformadora. Algo que seria fundamental nas
escolas para assegurar o entendimento de várias questões ligadas ao desenvolvimento de
práticas pedagógicas e a educação ambiental dentro de um contexto sustentável.
Dessa forma, a educação ambiental, vai ao encontro da educação libertadora
defendida por Paulo Freire (1980), como um aprendizado que liberta o sujeito das forças
alienadoras da sociedade, pois concordo que a mesma, deve ser aplicada por meio de uma
influência mútua do indivíduo, aonde a discussão, o respeito, a troca de conhecimentos e as
experiências dos educandos possibilitem momentos de inclusão coletiva, e que permeie o
processo educativo dentro da escola.
Ainda nessa perspectiva, numa visão mais ampliada temos a educação para o
desenvolvimento sustentável como Gadotti (2008, p. 68) destaca,
A educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) é mais do que uma base de
conhecimentos relacionados com o meio ambiente, a economia e a sociedade. A
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(EDS) deve ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores que
orientam e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente suas vidas. As
crises criadas pelos seres humanos no planeta estão mostrando, todos os dias, que
somos seres irresponsáveis. Educar para o desenvolvimento sustentável é educar
para tomar consciência dessa irresponsabilidade e superá-la.

Deste modo verifica-se o papel primordial da educação para o desenvolvimento
sustentável em qualquer território, tendo em vista que grandes desafios que se apresentam em
muitos lugares no âmbito educacional, econômico, social dentre outros, podem ser mais
trabalhando nessa perspectiva, que se apresenta como o caminho mais eficaz para alcançar
uma maior conscientização e chegar ao bem comum.
No decorrer das últimas décadas, a geoconservação tem sido encarada como
ferramenta importante capaz de minimizar o quadro de degradação da natureza através dos
sujeitos formados por ela colocando-a como um caminho viável para promoção em tempos
atuais. Assim, tendo em vista a conservação do patrimônio do AGM/UNESCO a
geoconservação tem possibilitado o desenvolvimento de um trabalho essencial juntos a áreas
dos Geossítios, aonde a relação com o turismo através do geoturismo, vem permitindo uma
maior interação desses ambientes com as pessoas, favorecendo a formação de uma
consciência de conservação aliada a uma estratégia desenvolvimento sustentável.
Portanto, no livro GeoPark Araripe: História da Terra, do Meio Ambiente e da
Cultura (LIMA et al, 2012), enfoca que é preciso agir em conjunto para fortalecer as
atividades econômicas neste território e, consequentemente, gerar renda e empregos para seus
habitantes, sem deixar de tentar conduzir o processo. Assim como também pensa Furtado
(2009), “na direção de um uso mais racional dos fatores e de uma distribuição menos desigual
da renda social”.

2.6 Sustentabilidade em Contexto
Será nesse momento apresentada uma abordagem sobre sustentabilidade passando
pela conceituação de desenvolvimento, território e redes, gestão e planejamento territorial,
que são temáticas que estão diretamente interligadas e dentro do contexto de um geoparque
possibilitando uma maior compreensão desse estudo.

2.6.1 Desenvolvimento e Sustentabilidade
No contexto em torno da ideia de desenvolvimento muito já se tem discutido, no
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entanto há uma complexa e multidimensionalidade que explicam seu caráter fugidio, que com
o passar do tempo seu conceito tem adquirido experiências negativas e positivas que refletem
mudanças e configurações políticas, porém contrastam com sombrio histórico do
desenvolvimento existente em muitas partes do mundo, daí a necessidade de discutir essa
temática a fim de torná-lo mais operacional (SACHS, 2008).
Assim, José Manuel Mateo Rodriguez & Edson Vicente da Silva (2013), em sua
obra, destaca os modelos de desenvolvimento que perpassa pela concepção econômica
(crescimento sinônimo de desenvolvimento), integral, humano (valorização das pessoas,
grupos sociais e das comunidades), e o Ecodesenvolvimento (incorporação da ecologia, o
ambiente como centro da idéia de desenvolvimento). Estes anteriores formando um contexto e
teoria para um novo modelo de desenvolvimento: o sustentável.
Do ponto de vista econômico, Furtado (2009, p.105) afirma que o
desenvolvimento é basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento
da quantidade de bens e serviços, por unidade de tempo, a disposição de
determinada coletividade. Trata-se, portanto de um conceito relacionado com
elementos quantificáveis.

Dentro deste contexto, há de se constar que o desenvolvimento sendo considerado
como sinônimo de crescimento econômico começa a mudar, a partir, que o Programa das
Nações Unidas Para o Desenvolvimento Humano (PNUD), lançou o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) para evitar uma aferição exclusiva econômica, ficando
esquisito insistir na identificação do desenvolvimento como crescimento. Mas, apesar dessa
intenção, naquele momento não se viu a necessidade de distinguir precisamente o que seria o
diferencial entre as duas conceituações. Contudo logo após evidencias que o intenso
crescimento econômico ocorrido na década de 1950 em países semi-industrializados não
traduziu melhoras no acesso da população mais pobre a bens materiais, culturais e os básicos
a qualquer cidadão como saúde e educação, surgiu o intenso debate internacional sobre
sentido do vocábulo desenvolvimento, algo que não terminou mais sofreu um abalo
esclarecedor quando a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a utilizar anualmente
um índice que não só mede a renda per capita ou a renda do trabalhador (VEIGA, 2010).
Ao considerar o crescimento econômico e o desenvolvimento Furtado (2014, p.
484), em publicação na Revista de Economia Política, fez a seguinte diferenciação:

O crescimento econômico, tal como conhecemos, vem se fundando na preservação
dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização; já o
desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos
para investir está longe de ser condição suficiente para preparar um melhor futuro
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para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria
das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em
desenvolvimento.

Deste modo, o desenvolvimento não se trata apenas de questões econômicas, mas
está inserido num contexto social e político a nível nacional e internacional com esforços
coletivos e individuais que são fundamentais para qualquer processo.
Outros fatores de ângulos distintos contestam ainda a conceituação do
desenvolvimento como apresenta Sachs (2008, p.26),

Os autodenominados pós-modernos propõem renunciar ao conceito,
alegando que o desenvolvimento tem funcionado como uma armadilha
ideológica construída para perpetuar as relações assimétricas entre as
minorias dominadas e as maiorias dominantes, dentre de cada país e entre os
países. Propõem avançar para um estágio de pós-desenvolvimento, sem
explicar claramente o seu conteúdo operacional concreto” [...] “[... quanto
aos fundamentalistas de mercado, eles implicitamente consideram o
desenvolvimento como um conceito redundante. O desenvolvimento virá
como resultado natural do crescimento econômico, graças ao “efeito
cascata” (trickle dow effect). Não há necessidade de uma teoria do
desenvolvimento. Basta aplicar a economia moderna, uma disciplina a
história e universalmente válida].

Assim, os autodenominados pós-modernos não deixam claro sobre como deve se
fazer para enfrentar grandes problemas herdados do século passado como desemprego e a
desigualdade, descartado o conceito e sugerindo outro, e o “efeito cascata” proposto pelos
fundamentalistas não seria totalmente aceito em termos éticos. Sachs afirma que “num mundo
de desigualdade abismais, é um absurdo pretender que os ricos devam ficar mais ricos ainda,
para que os destituídos possam ser poucos menos destituídos” (idem).
Daí a importância de seguir para uma proposta de desenvolvimento que inclua
justamente as pessoas, nesse sentido, o mesmo autor propõe o desenvolvimento includente,
definido da seguinte maneira, “é por oposição ao padrão de crescimento perverso, conhecido,
como se mencionou, na bibliografia latino-americana como “excludente” (do mercado de
consumo) e “concentrador” (de renda e riqueza)” (SACHS, 2008, p. 38).
Faz-se necessário citar ouros aspectos do crescimento excludente: mercado de
trabalho fortemente segmentado e fraca participação na vida política. Nesse sentido, o
desenvolvimento inclusivo requer uma garantia acima de tudo, direitos civis, cívicos e
políticos (SACHS, 2008).
Nessa proposta inclusiva, os cidadãos devem ter acesso e igualdades a seus
direitos e deveres. A democracia deve ser acima de tudo seguida e exercida. A educação é
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essencial devido sua importância na contribuição no despertar para conscientização e
compreensão do meio cultural e social que estão inseridos. No entanto essa educação não é
condição necessária para um acesso a um trabalho descente, deve-se ter um pacote de
políticas que colaborarem para tal conquista (SACHS, 2008).
Assim o desenvolvimento como inclusivo pode gerar estratégias e maneiras de
quebrar círculos viciosos de subdesenvolvimento e pobreza em muitos países em todo mundo,
a partir, de uma verdadeira efetivação dos seus objetivos.
Nessa perspectiva temos a “sustentabilidade” no processo de desenvolvimento,
que surge a partir, de vários debates econômicos e ambientais ocorridos num vasto processo
histórico ao logo dos anos. Deste modo ao se falar deste assunto faz-se necessário explicar
mais categoricamente o termo, assim como aborda Rodriguez & Silva (2013, p. 77), existe,
assim, dois significados para o termo,

Sustentado. Algo que tem que ser sustentado. São sistemas em desequilíbrio que
precisam da entrada permanente de fluxos de energia, matéria e informação e de
processo de transformação de artificialização de modo que possam obter certa
produção.
Sustentável. “Algo que se sustenta por si mesmo e está encaminhando a
potencializar esforços para alcançar o equilíbrio de um sistema, por exemplo, o
ecossistema.

Desta maneira, quanto à incorporação da sustentabilidade no processo de
desenvolvimento é levado em consideração os aspectos levantados anteriormente, tendo em
vista que a interação entre eles é fundamental para capacidade de operacionalização e autoorganização do processo.
Contudo, e bom enfatizar que não se tem uma definição precisa de
sustentabilidade como destaca Veiga (2010, p. 165),

A sustentabilidade não é, e nunca será, uma noção de natureza precisa, discreta,
analítica ou aritmética, como qualquer positivista gostaria que fosse. Tanto quanto a
ideia de democracia - entre muitas outras ideias tão fundamentais para evolução da
humanidade -, ela sempre será contraditória, pois nunca poderá ser encontrada em
estado puro.

Para Rodriguez & Silva (2013), a noção de sustentabilidade abraça três categorias:
ambiental (associada aos ecossistemas e aos geossistemas), econômica (sistemas tecnológicos
e econômicos) e sociocultural (associado a sistemas socioambientais), que juntas formam a
sustentabilidade para o desenvolvimento, as quais estão estreitamente relacionadas e em
sinergia de forma a multiplicar suas ações. Sendo ainda uma articulação vivencial, ou seja,

52

articula o relacionamento de identidade, ordem, estilos e gênero de vida da população.
Neste contexto, o desenvolvimento sustentável aparece fortemente agregando
numa principal abordagem, uma harmonização de objetivos sócias, ambientais e econômicos,
que vem sendo defendidos desde a realização de encontros de cunho ambientalista como o de
Estocolmo e a Rio-92.
Nesse sentido, Sachs (2002, p. 85-89) apresenta em sua obra intitulada Caminhos
para Sustentabilidade oito dimensões ou critérios para a sustentabilidade,
1 - Social: Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição
de renda justa; emprego pelo e/ou autônomo com qualidade de vida decente,
igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais;
2 - Cultural: Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à
tradição e inovação; capacidade de autonomia para elaboração de um projeto
nacional integrados e endógeno (em posição às cópias servis dos modelos
alienígenas); autoconfiança combinada com abertura para o mundo;
3 - Ecológica: Preservação do potencial do capital natural na produção de recursos
renováveis; limitar o uso dos recursos não renováveis;
4 - Ambiental: Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas
naturais;
5 – Territorial: Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das
inclinações urbanas nas alocações do investimento público); melhoria do ambiente
urbano; superação das disparidades inter-regionais; estratégias de desenvolvimento
ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis (conservação da
biodiversidade pelo ecodesenvolvimento);
6 – Econômico: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; segurança
alimentar; capacidade de modernização continua dos instrumentos de produção,
razoável nível de autonomia na pesquisa cientifica e tecnológica; inserção soberana
na economia internacional;
7 - Política (nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos
direitos humanos; desenvolvimento da capacidade do estado para programar o
projeto nacional, em parcerias com todos os empreendedores; um nível razoável de
coesão social;
8 – Política (internacional): Eficácia do sistema de prevenção de guerras da (ONU),
na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional; um pacote norte-sul
de eco-desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade (regras do jogo e
compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco);
controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios;
controle institucional efetivo da aplicação do princípio da precaução na gestão do
meio ambiente e dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais negativas;
proteção da diversidade biológica (e cultural), e gestão do patrimônio global, como
herança comum da humanidade; sistema efetivo de cooperação cientifica e
tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e
tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade.

Essas dimensões ou critérios refletem uma leitura que Sachs dentro de uma
proposta, mais atualizada, faz sobre o processo de desenvolvimento sendo uma estratégia que
enfatiza tecnológias apropriadas que são utilizadas em modelos locais se colocando como
alternativa ao modelo econômico internacional.
Ao apresentar as oito dimensões ou critérios, Sachs possibilita a compreender que
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para conseguir alcançar a sustentabilidade, um elemento primordial deve ser considerado e
valorizado que é “as pessoas com seu aculturamento”. Deixa-se claro que para conseguir a
sustentabilidade tem-se que ter uma visão global de fatores positivos e negativos que atinge a
sociedade, indo além do meio ambiente e gestão ambiental. É um aprofundamento do que já
se foi estudado e debatido sobre a temática, que possibilita a construir um pensamento mais
global e civilizador do que já se teve.
Dentro do processo histórico a incorporação das dimensões ambiental e ecológica
para sustentabilidade foram as que se tiveram um maior enfoque entre estudiosos. No entanto
com o amadurecimento do conceito várias outras características foram sendo consideradas,
ampliando a abordagem incluindo mais claramente o ser humano como peça fundamental
com se observou na proposta de Sachs.
Contudo, ao se analisar as visões mais amplas de meio ambiente também se
aprofundará em dimensões ou critérios de sustentabilidade, haja vista, sua globalidade,
segundo Silva (1995, p. 2):
O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida
em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária
do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais.

Vale ressalta que há um extenso caminho a ser seguido para alcançar o
desenvolvimento sustentável começando pelo processo de transição para essa forma de
desenvolvimento que requer muito trabalho e enfrentamento no contexto global tendo em
vista que este modelo “é evidentemente, incompatível como o jogo sem restrições das forças
de mercado” (SACHS, 2009, p. 55).
Dentro da contextualização anterior Sachs (2009, p. 60) em uma de suas
conclusões diz que “é necessário uma combinação viável entre economia e ecologia, pois as
ciências naturais podem descrever o que é precioso para o mundo sustentável, mas compete às
ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a este caminho”. No entanto,
há dificuldades entre essas dimensões de se articulares apesar de terem ações um pouco
explicita.
Para Murray Gell-Mann (1996, p. 84), um principal desafio para da humanidade é
realizar sete transições interligadas para uma situação mais sustentável no século XXI, são
elas:

Primeiro: Uma sustentabilidade maior se puder ser alcançada, significaria uma
estabilização da população, globalmente e na maioria das regiões;
Segundo: Práticas econômicas que encorajem a cobrança de custos reais,
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crescimento em qualidade em vez de quantidade, e ávida a partir dos dividendos da
natureza e não de seu capital;
Terceiro: Uma tecnologia que tenha comparativamente um baixo impacto ambiental;
Quarto: É preciso que a riqueza seja alguma forma mais equitativamente distribuída,
especialmente para que a extrema pobreza deixe de ser comum;
Quinto: São imprescindíveis instituições globais e transnacionais mais fortes para
lidar com os problemas globais urgentes;
Sexto: É fundamental um público mais bem informado sobre os desafios múltiplos e
interligado do futuro;
Sétimo: É talvez o mais importante e mais difícil de tudo, o predomínio de atitudes
que favoreçam a unidade na diversidade, isto é, cooperação e competição não
violenta entre tradições culturais diferentes e nações-estados, assim como a
coexistência com os organismos que compartilham a biosfera com os seres
humanos.

Portanto, é um esforço grandioso e um desafio imenso a compreensão da
sociedade para desenvolver e executar uma transição como as apresentadas, muito se
questiona mais pouco efetivamente sai do papel, algo que precisa de uma prioridade mais não
tem ainda tanta importância.
Veiga (2010) vai além e na sua obra Desenvolvimento sustentável o desafio do
século XXI, na sua conclusão, aborda o desenvolvimento sustentável como uma utopia para o
século XXI, não a utopia fantasiosa ou quixotesca, mas, no seu sentido filosófico. Vista ainda
todo um processo de construção dessa expressão que ainda não tem um conceito fechado com
diversas versões que o coloca como um enigma a espera de seu Édipo para desvendá-lo.

2.6.2 Território e Redes: Uma Aproximação
Em tempos atuais o uso do conceito de território e evidenciado de diferentes
maneiras, a sociedade contemporânea tem demonstrado categoricamente essa maneira de agir.
Assim, o território pode ser definido nos sentidos políticos, econômicos, cultural e natural.
Deste modo faz-se necessário destacar que dentro da Geografia, o “território está
ligado ao espaço geográfico humano, por isso a inserção e ampliação para as dimensões
econômica, cultural e natural” (OLIVEIRA, 2006, p. 24).
Libardi (2009, p.16) destaca que o,
território está amplamente relacionado ao poder (domínio), seja este político ou
econômico. Nas sociedades atuais o território econômico tende a coincidir com o
território político, não excluindo as relações de influência causadas por territórios
mais fortes.

A autora ainda afirma que “o território é uma porção do espaço, na qual se
utilizam símbolos e signos de forma a criar uma significação, criando valores culturais”
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(LIBARDI, 2009, p. 16). Algo que, conforme Fábio Duarte, qualquer “outro objeto, ação ou
indivíduo que se encontre nessa porção de espaço deva se guiar, ou mais, deva se submeter a
essa medida cultural imposta ao espaço” (DUARTE, 2002, p. 75).
Nesse sentido, Santos (1998, p. 90), conceitua o espaço num conjunto de sistemas
de objetos e ações, “o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoados
por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins
estranhos, ao lugar e a seus habitantes”.
Assim nesta perspectiva do espaço e território, Duarte (2002, p.107-108) diz que
A própria definição do território, como ações e objetos organizados sob influência
identificada pelo conjunto tendendo a possuir limites claros, mostra que a relação
mais simples entre espaço e território é considerar o território como uma parte do
espaço onde uma organização impera sem que, contudo, interfira na matriz espacial.

Em outra aproximação conceitual, Santos (2002, p.10) diz que:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas
superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o
território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do
trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da
vida.

Deste modo, o território pode ser definido como um espaço delimitado, aonde o
pertencimento e identidade prevalecem, sendo que as relações de poder são organizadas a
partir do espaço vivido.
Já numa visão restrita de território, ele pode ser definido como um nome político
para o espaço (SANTOS & SILVEIRA, 2001). Conforme explica Libardi (2009, p. 18), esses
autores colocam que a “existência de um país supõe um território, mas, a existência de uma
nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência
de um estado”. Assim, “pode-se falar, portanto, de territorialidade sem estado, mas é
praticamente impossível nos referirmos a um estado sem território” (SANTOS & SILVEIRA,
2001, p.19).
Santos & Silveira (2001, s/n) ainda afirmam que “o território pode ser definido
como sinônimo de espaço geográfico pelo fato de seu uso poder ser definido pela implantação
de infraestruturas, pelo dinamismo da economia e da sociedade”.
Portanto, ainda sobre a conceituação de território outras concepções teóricas
descorem sobre a temática. Neste sentido, Haesbaert apud Oliveira (2006, p.24) apresenta em
síntese, algumas interpretações as quais são,
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a)

Território nas perspectivas materialista: o território do ponto de vista da existência,
com uma proposta de analise ontológica, pode ser interpretado tanto na realidade
físico-material quanto na realidade ideal.
b) Concepções naturalistas: esta concepção foi a mais propagada de todas as
interpretações, sendo o território natural tido como referência no comportamento dos
animais ou no comportamento natural dos homens. Daí a relação sociedadenatureza. Nos estudos etnográficos (Sociologia e Antropologia) podem ser
encontrados inúmeros trabalhos com concepções naturalistas de território.
c) Concepções de base econômica: o território recebe uma conotação de fonte de
recursos, de apropriação da natureza, de controle e de uso, propiciando
interpretações, principalmente, nos estudos etnográficos das sociedades indígenas,
além de outras sociedades não indígenas que se enquadram na tipologia de
sociedades tradicionais ou em processo de (des) tradicionalização.
d) A tradição jurídico-politica de território: conjunto dos conceitos pode ser o de uso
mais tradicional. Faz a associação entre o território e os fundamentos materiais do
Estado, seguindo a proposição do clássico geógrafo alemão Friedrich Ratzel. Os
estados foram estruturados com base na ideia de soberania.
e) Território na perspectiva idealista: o território também pode ser interpretado a partir
do uso dos seus recursos e dos diferentes grupos étnicos (tratando-se dos povos
indígenas que são diferentes entre si e diferentes dos demais povos não indígenas)
que dele usufruem.
f) Território numa perspectiva integrada: proposta de investigação teórico e
metodológica que precisa ser aprofundada.

Dentro deste contexto, Haesbaert (2004) afirma que, o território não pode ser
considerado como espaço estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou
cultural. Deve ser concebido numa perspectiva integradora em diferentes dimensões sócias
(sociedade-natureza).
Alliés (1980) faz uma análise sobre a criação do território do Estado-Nação aonde
a invenção de território nesse contexto, possibilita a construção de limites e fronteiras isso que
fortalecer uma ação afirmativa para sua soberania, aonde o principal objetivo é determinar
uma área com separação de fato e de direito. Nessa situação, a criação do território se faz pela
manifestação do estado com bases no seu aporte burocrático e poderio militar. O estado se
coloca assim como inventor de territórios.
Assim,

merece

destacar,

o

papel

do

Estado-Nação

no

processo

de

desenvolvimento, conforme sustenta Sachs (2008, p. 63),

Na ausência de uma globalização includente, os Estados-Nação continuarão sendo o
lócus principal das estratégias de desenvolvimento. O progresso alcançado
dependerá da habilidade de transcender a ênfase excessiva na regulação
macroeconômica, junto com uma sobre-estimação do papel da racionalidade
microeconômica no nível de empresas, e um fortalecimento das instituições e
políticas no nível médio.

Dentro desse contexto, após um bojo de discussão sobre abordagens de território
apresenta-se uma aproximação com as redes, que desde muito tempo é um termo que vem
sendo empregado e cada vez mais trabalhado em discussões atuais que incluem o território.
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Em termos básicos, Libardi (2009, p. 11) conceitua as redes como,

as redes consistem uma estrutura formada por um conjunto de nós que permitem a
“conversa” entre diversas funções. As redes são formadas por indivíduos,
organizações e comunicações, onde o controle é descentralizado; onde o poder dos
fluxos cria uma “hierarquia dinâmica”. Portanto, é uma estrutura, a princípio, não
hierárquica, dinâmica e complexa, formada por elos condutores de fluxos.

As redes se constituem assim um meio de ligação entre partes, que dinamizam o
processo de comunicação quebrando limites territoriais, essas redes são técnicas, mas também
são sociais, de acordo com Santos (1999), no sentido que elas fazem as conexões dos pontos
para passagens de fluxos mais também animam as relações desse processo técnico.
O autor supracitado (SANTOS, 1999, p. 188) destaca a relação dos fixos e fluxos
dentro das redes, que se configuram num processo dinâmico de atuação,

Animadas por fluxos, que dominam o seu imaginário, as redes não prescindem de
fixos – que constituem –suas bases técnicas - mesmo quando esses fixos são pontos.
Assim, as redes são estáveis e, ao mesmo tempo, dinâmicas. Fixos e fluxos são
intercorrentes, interdependentes. Ativas e não passivas, as redes não têm em si
mesmas seu princípio dinâmico, que é o movimento social.

Isso ocorre numa dinâmica, local e universal as redes se constituem dessa maneira
a partir das grandes organizações que as integram.
Neste sentido as redes também estão sintonizadas diretamente com as relações de
conectividade, solidariedade e de poder como aborda Raffestin (1993) apud Dias (1995, p. 5),
Os fluxos, de todo tipo – das mercadorias às informações pressupõe a existência de
redes. A primeira propriedade das redes é a conexidade – qualidade de conexo –, que
tem ou em que há conexão, ligação. Os nós das redes são, assim, lugares de
conexões, lugares de poder e de referência. É antes de tudo pela conexidade que a
rede solidariza os elementos. Mas ao mesmo tempo em que tem o potencial de
solidarizar, de conectar, também tem de excluir. Os organismos de gestão da rede,
quer se trate de gestão técnica, econômica e jurídica não são neutros, eles colocam
em jogo relações sociais entre os elementos digamos, solidarizados, e aqueles que
permanecem marginalizados.

Em relação à questão de poder, como foi mencionado na citação anteriormente,
Raffestin (1993, p. 202) ainda sintetiza da seguinte forma:
o poder nem sempre quer se mostrar e, mesmo quando o faz, é sem desejar. A
circulação é sinal de potência, mas a potência enfraquece, se pulveriza, se o
adversário pode controlá-la, estimulá-la ou apreciá-la. O ideal do poder é ver sem ser
visto.

Nesse aspecto, Costa & Ueda (2007, p.139) explicam que
o território em rede torna-se, assim, o ideal de exercício do poder, porque lhe dá
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maior possibilidade de ação e diminui sua visibilidade. Diminuindo a visibilidade do
poder, o controle também se torna menos visível, implicando numa maior
possibilidade de se estabelecer aí uma relação de controle consentido.

Isso reforça que, ao se tratar de redes, não se pode vê-las dissociadas do poder,
pois as redes estão vinculadas diretamente a sociedade, que está no determinado território, os
quais se organizam numa relação de poder, tendo em vista que essa relação é que torna efetivo
o controle do espaço.
Ainda Neto (2009, p. 6), ao tratar das discussões sobre redes e, a saber, que elas
são enquanto realidade inseparável do território e vice-versa, apresenta alguns argumentos
fundamentais, para esse entendimento,
(i) A rede não deve ser tomada simplesmente como “um conjunto de linhas e
pontos” (tal como na geometria euclidiana), mas enquanto “relações” que se dão no
tempo e no espaço de forma descontínua, ou seja, sem preenchê-los por completo.
Com esta definição podemos atenuar os impasses causados pelas redes técnicas do
tipo hetzerianas (redes de satélite, de telefonia celular, etc.) que podem prescindir
das linhas (físicas) sem, contudo, se livrar das conexões.
(ii) Nenhuma rede é destituída de materialidade, assim como nenhuma materialidade
é desprovida de seu aspecto social (apropriação política e/ou simbólica), nesse caso,
as redes são concomitantemente sociotécnicas (produto da sociedade em
determinado momento histórico) e técnico-políticas (expressão das relações de
poder/dominação). Deste modo, toda rede social (ou “territorial”, nos termos de
Dupuy) depende, de uma forma ou de outra, de um meio material que lhe sirva de
conduto, assim como toda rede técnica depende de um meio social que lhe dê
significado.
(iii) “Redes técnicas” (como de transporte, energia e telecomunicações), podem
também ser definidas como “redes territoriais” quando tomadas no âmbito da
estruturação de territórios tanto no caso específico dos limites de um país, de uma
província, de um estado, de um município quanto na própria territorialidade de uma
empresa ou de um grupo de atores sociais.
(iv) Os territórios podem se comportar ora como zonas ora como redes ou ainda
podem conter as duas realidades simultaneamente. Diacronicamente, o território
pode passar de “mais enraizado” para “mais reticulado” ou, sincronicamente,
dependendo da escala de observação, podemos visualizar mais o seu aspecto zonal
ou mais o seu aspecto reticular.

Assim, a relação das redes e os territórios se configuram como atores
fundamentais nos tempos atuais de promoção de desenvolvimento, o que precisa ser mais
efetivado numa proposta sustentável.
No entanto, a relação redes e territórios também podem surgir algumas
inquietações no sentido de ser priorizadas determinadas partes de um território, como aborda
Costa & Ueda (2007, p. 142), “a rede promove a descontinuidade territorial, havendo uma
fragmentação do território ao privilegiar determinados pontos em detrimento de outros,
estabelecendo uma lógica reticular”, que faz com que algumas áreas sejam, no dizer de
Haesbaert (2006, p. 169), “somente espaços-passagem”.
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Porém, os mesmos autores supracitados dizem que, por outro lado, outra forma de
continuidade ganha força, a continuidade reticular neste contexto, aonde se permite falar de
redes territorializantes socialmente, como as redes alternativas de ação territorial frente aos
desafios do mundo do sistema capitalista. Ainda as redes des-territorializantes, como as
“financeiras, de telefonia, de transportes; que desorganizam formas de organização territorial
enquanto criam outras – a saber, favorecem a criação de territórios das grandes corporações,
de forma cada vez mais acentuada, passam a controlar as redes técnicas” (COSTA & UEDA,
2007, p. 142).

2.6.3 Planejamento e gestão territorial em contexto
A temática planejamento e gestão territorial vêm ganhado peso crescente nas
grandes transformações em plano mundial, passando pelos setores produtivo, tecnológico,
social, político entre outros.
Conforme Sachs (2008, p. 620), o planejamento é entendido da seguinte maneira,
um processo interativo que inclui procedimentos de baixo para cima e de cima para
baixo dentro do marco de um projeto nacional de longo prazo, uma visão
compartilhada pela maioria dos cidadãos da nação sobre valores, a sua conversão em
objetivos e a inserção do seu Estado-nação num mundo globalizado.

Assim, o cidadão tendo acesso e fazer-se presente e compartilhando deste
processo entorno de um projeto nacional, de bem comum para toda nação, as estratégias se
constituírem de maneira mais democráticas. Cabe aqui menciona o importante papel do
empedramento dos cidadãos para constituírem essa dinâmica de participação.
Nesse sentido, deve-se haver nos territórios estratégias de elaboração de gestão
compartilhadas conforme sustenta Monteiro & Monteiro (2002, p. 21),

a gestão compartilhada representa, pois o exercício da cooperatividade sistêmica no
campo da gestão de interfaces. Pactos, fóruns, conselhos, consórcios, cooperativas,
arranjos produtivos locais, redes de empresas são alguns dos muitos modelos
organizacionais baseados na cooperação que constituem como instancia de gestão
compartilhada.

Estes mesmos autores ainda sustentam que a gestão compartilhada inclua
planejamento com a efetivação de ações com parcerias com diversos âmbitos de execução: o
territorial: distrito, municípios, microrregiões, estados, região interestadual; setorial:
adensamento e integração de cadeias produtivas, fortalecimento de setores produtivos;
Temática: segurança, educação, saúde, entre outros.
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Dentro deste contexto, o planejamento territorial se apresenta com muita
importância, pois poderá agrupar vários seguimentos por interesses comuns assim Sachs
(2008, p. 61), aborda da seguinte maneira,

daí a importância do planejamento territorial nos níveis municipal, microrregional e
mesorregional, de forma a reagrupar vários distritos unidos pela identidade cultural e
por interesses comuns. Por este fim, devem-se criar espaços para o exercício da
democracia direta, na forma de foros de desenvolvimento local que envolva na
direção de formar conselhos consultivos e deliberativos, de forma a empoderar as
comunidades para que elas assumam um papel ativo e criativo no desenho do seu
futuro.

Portanto, o desenvolvimento territorial está ligado a esta realidade, pois não há
desenvolvimento local sem o empoderamento das comunidades e a abertura de espaços para
democracia.
Com isso, seria possível afirmar, como sustenta Dallabrida (2007, p. 12), que o
desenvolvimento territorial pode ser entendido como um:
processo de mudança estrutural empreendido por uma sociedade organizada
territorialmente, sustentado na potencialização dos capitais e recursos
(materiais e imateriais) existentes no local, com vistas à dinamização
econômica e à melhoria da qualidade de vida de sua população

Na perspectiva da gestão territorial por meio da governança, o mesmo autor
(DALLABRIDA, 2007, p.3) sintetiza da seguinte maneira:
Assumir a gestão territorial a partir de estruturas de governança tem uma relação
direta com a ampliação da prática democrática, não só na sua dimensão
representativa, mas também a democracia participativa - ou deliberativa, como
vários autores preferem chamá-la -, principalmente pelo fato de que a democracia
não pode resumir-se a um regime político que contempla eleições livres para os
cargos políticos nas diferentes escalas territoriais. A defesa da necessidade de

estruturas de governança que possibilitem associar democracia
representativa com democracia deliberativa é feita por diferentes autores.

Pois bem, a democratização nesse sentido é peça fundamental para gestão
territorial através da governança, quem sem essa vertente fica um processo não tão
representativo para sociedade.
Em relação à gestão territorial, no Brasil, o autor (DALLABRIDA, 2007, p. 2-3)
diz que,

a ausência de uma institucionalidade voltada à articulação localizada de atores
diversos e a dissociação entre políticas de desenvolvimento e a mobilização de
recursos locais, se opõem à territorialização do processo de desenvolvimento.
Entende-se que a superação da lógica distributiva de localização dos investimentos
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para uma lógica territorial e de projetos, só é possível pela presença de uma
institucionalidade que articule os diferentes atores territoriais na definição de suas
expectativas de desenvolvimento e na sua gestão. Recentemente, alguns avanços
estão à vista no Brasil. Um deles é a aprovação da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional, em fevereiro de 2006.

No entanto, a elaboração e a implementação de processos de gestão territorial no
Brasil têm sido fundamentadas nas novas tendências demográficas e econômicas, que o país
tem apresentando nos últimos 50 anos conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2017), a taxa de
urbanização passou de 45% para cerca de 85% e o número de municípios quase triplicou,
passando para 5.565. Assim, se por um lado esses acontecimentos permitiram a inclusão
social de muitos brasileiros, por outro vieram acompanhadas de significativos impactos sobre
os ecossistemas e pelo aumento da situação de vulnerabilidade de determinadas parcelas da
população, colocando em risco a própria sustentabilidade do desenvolvimento nacional.
Nesse sentido, ainda segundo proposta do Ministério do Meio Ambiente
(BRASIL, 2017), diz que é essencial uma visão estratégica do território, através da promoção
da gestão territorial integrada, onde o Zoneamento Ecológico-Econômico tem sido percebido
como o principal instrumento de planejamento e ordenamento territorial em implementação,
enquanto a Zona Costeira (que apesar de representar menos de 4% do território nacional
abriga cerca de 20% da população) e as Áreas Suscetíveis à Desertificação, onde vivem mais
de 30 milhões de brasileiros, constituem áreas prioritárias.
Ainda há uma preocupação para a valorização do território enquanto objeto de
integração dos diversos planos, programas, políticas e projetos, superando a visão setorial e
tornando mais fácil a compreensão dos problemas e a priorização das ações a serem
implementadas (BRASIL, 2017).
Assim, dentro do contexto da gestão territorial o ministério do meio ambiente tem
programas específicos para cada demanda territorial em diferentes partes do país os principais
são o combate à desertificação, Gerenciamento Costeiro no Brasil, Projeto Terra-mar,
zoneamento ecológico-econômico e Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas
Brasileiros (PMABB). Há também a integração de ações com IBGE e o Ministério do
Planejamento visando fomentar a gestão territorial no país.
Ainda, o Ministério do Planejamento vem apoiando e disseminando em todo
território nacional a formulação de consórcios municipais para o fortalecimento do
desenvolvimento territorial, mesmo que não sendo uma posição legalmente constituída em
Brasil (2014, p. 12),
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Os consórcios municipais, particularmente os multinalitários por conceberem a
promoção do desenvolvimento territorial de forma ampla como objeto próprio da
sua ação, refletem uma dinâmica social, política e institucional já existente, que
muitas vezes se sobrepõem a regionalizações artificialmente construídas. Eles
podem se converter em um importante agente na convergência entre as demandas
identificadas pelos territórios com as estratégias definidas pelos entes federados
superiores.

Portanto, como foi apresentada a participação da sociedade e peça fundamental
para qualquer proposta de planejamento e gestão territorial, pois o empoderamento das
comunidades nesses processos democratiza e socializar questões pertinentes que estão
diretamente ligadas a acontecimentos locais que refletem posteriormente de maneira global.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CAMINHO DA PESQUISA
Nessa segunda etapa do estudo é apresentado o delineamento metodológico que se
faz necessário para esclarecer as escolhas quanto ao método e ferramentas utilizados neste
estudo, que possibilitou a compreensão do problema de pesquisa e como esta foi conduzida
para responder a pergunta de partida e alcançar os objetivos, geral e específicos desse
trabalho.
Diante do exposto é apresentada novamente a questão que norteia este estudo que
é: A implantação de um geoparque no território do Cariri cearense fomenta práticas
sustentáveis?
A pesquisa foi realizada na Região Sul do Estado do Ceará, em um território
delimitado denominado de AGM/UNESCO, compreendido pelas áreas geográficas dos
municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Missão Velha e Santana do
Cariri. Contudo, em face às condicionantes: território muito extenso, dificuldade de
deslocamento por falta de transporte; falta de bolsistas para auxiliar na coleta de dados e
locais sem segurança a intenção de pesquisar todas as comunidades que tem geossítio ficou
impraticável, para tanto foi utilizado uma amostra significativa de três comunidades em três
municípios, levando em consideração que o AGM/UNESCO tem uma orientação sistemática
de roteiros cuja referência se dar através da sede administrativa que fica no município de
Crato o qual se torna o roteiro central de visitação, o roteiro oeste com os municípios de Nova
Olinda e Santana do Cariri, e o leste Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. Assim, com
essas condicionantes foi realizado um sorteio com todas as comunidades que tem Geossítios
estruturados para visitação, sendo as sorteadas e pesquisadas: Bairro Sertãozinho no
município de Crato que compreendendo o roteiro central de visitação do território do
AGM/UNESCO (APÊNDICE VI - Foto 4); a comunidade do sitio Riacho do Meio em
Barbalha representando o roteiro leste e a comunidade da vila do Distrito do Pontal da Santa
Cruz representando o roteiro oeste.
Para chegarmos à amostra de indivíduos a serem entrevistados nas comunidades
selecionadas, foi necessário buscar informações sobre o número de habitantes destas
localidades. Destaco aqui, muitas dificuldades em conseguir esses dados, várias entidades
foram consultadas e poucos resultados satisfatórios foram devolvidos, assim a opção foi
trabalhar com dados fornecidos pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que forneceram
dados aproximados. Com esses dados foi feito uma amostragem correspondente a 5% do
número geral de habitantes por localidade, para aplicar as entrevistas. Número considerado
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suficiente estatisticamente para esse estudo. Assim, da comunidade do Sertãozinho, que tem
aproximadamente 700 habitantes, foram entrevistadas 35 pessoas, Riacho do Meio que tem
374 foram entrevistados 19 pessoas e a vila do Pontal da Santa Cruz com 350 foram
entrevistadas 18 pessoas. Essas comunidades juntas têm aproximadamente 1.424 habitantes
das quais foram entrevistadas 5% contemplando um total de 72 pessoas. É relevante destacar
que cada pessoa entrevistada nas comunidades foi de um núcleo familiar diferente, ou seja,
representava não só sua opinião mais de sua família assim, como da comunidade.
As entrevistas foram realizadas em pontos diferentes das comunidades
possibilitando atingir uma amostra significativa. Os pontos utilizados foram: início da
comunidade, centro da comunidade, limites das comunidades e entorno do Geossítio. Para
definir esses pontos foi consultado imagens de satélite das comunidades disponível no site do
Google Maps em março 2017, assim de acordo com o número de pessoas que seria
entrevistada naquela localidade foi dividia a quantidade média de entrevista naquele ponto.
Portanto, com essas definições foram entrevistados moradores a partir, de 18 anos de idade de
ambos os sexos, esse público possivelmente teve uma vivência mais clara de alguma mudança
ou diferença que houve, antes e posterior à implantação deste projeto na sua comunidade e no
Cariri Cearense.
Para o delineamento dos seguimentos de turismo que foram trabalhados nos seis
municípios do território do AGM/UNESCO, foram analisadas avaliações do site Tripadvisor
que é considerado por muitos como o melhor site de viagens do mundo.
Foi consultada a associação de guias de turismo do Cariri, para saber os
equipamentos que desenvolvem o turismo no território do AGM/UNESCO nas suas mais
diferentes vertentes.
Também, foi levado em consideração informações disponibilizadas pelo setor de
Geoturismo do AGM/UNESCO que vem trabalhando o Trad turístico em conjunto aos
seguimentos de turismo da região.
Foram levantados 56 seguimentos de turismo de pequeno, médio e grande porte
nos mais diversos serviços (ver APÊDICE V). Desses, 26 não foi conseguido contato, 30 foi
possível solicitar a participação na pesquisa, e 15 deram a devolutiva de resultados há
contento para realização desse estudo.
Para os representantes das gestões públicas municipais de cada município que
compreende o AGM/UNESCO foi aplicado um questionário. Sendo as Secretarias de Meio
Ambiente, Turismo, Agricultura e Cultura dos Municípios, as que fizeram a devolutiva dos
dados. No entanto um dos municípios não respondeu o questionário alegando que não tinha
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nada a ver com a pesquisa. Totalizando cinco representantes das gestões municipais das seis
que tem o território do AGM/UNESCO. Assim, foram coletados dados de 92 indivíduos
pertencentes às comunidades, seguimentos de turismo e gestões municipais do território do
AGM/UNESCO.
A utilização de questionário tanto para os seguimentos do turismo, quanto, para as
gestões municipais foi pelo fato de ser uma estratégica mais eficaz, pois para marcar
entrevistas com os gerentes, diretores e gestores houve bastante dificuldade. Assim, como os
questionários poderiam ser entregues e respondidos em outro momento e devolvidos em um
dia combinado entre as partes, essa ferramenta foi mais acessível para coletas dos dados.
Em termos metodológicos, esse estudo é caracterizado por uma abordagem
quantitativa e qualitativa, segundo Goldenberg (1999, p. 62),

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador faça
um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados
não são produto de um procedimento especifico ou de alguma situação particular.
Não se limita ao que pode ser coletado em uma entrevista: pode entrevistar
repetidamente, pode aplicar questionários, pode investigar diferentes questões em
diferentes ocasiões, pode utilizar fontes documentais e dados estatísticos.

Essa combinação possibilita uma abrangência maior de mecanismos para a
compreensão do fenômeno em estudo e alcançar seus objetivos.
Foram realizadas analises de produções bibliográficas sobre geoparques e de
documentos como relatórios produzidos pelo AGM/UNESCO, a partir, de consultas à sede
administrada em Crato e em busca em site relacionado a essa temática.
Um dos instrumentos utilizados para coleta de dados foi à observação, que
conforme sustenta Lakatos e Marconi (2008, p. 275), “a observação é uma técnica de coleta
de dados para conseguir informações utilizando os sentidos da obtenção de determinados
aspectos da realidade”. Neste estudo, portanto, foi trabalhada a observação sistemática, a qual
tem uma estruturação planejamento e um controle elaborado como destaca Gil (2008, p. 104),

[...] o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou grupo que são
significativos para alcançar os objetivos pretendidos. Na observação sistemática, o
pesquisador elabora um plano que estabeleça o que deve ser observado, em que
momentos, bem como a forma de registro e organização das informações.

Outro instrumento foi a entrevista, que segundo Lakatos e Marconi (2008, p.197):

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de
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natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a
coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou tratamento de um problema social.

O tipo de entrevista utilizado foi a estruturada, por aproximar-se em um diálogo
focado num assunto, baseada em um guia, ou seja, “são aquelas em que as questões são
direcionadas e previamente estabelecidas, que bem diretivas, obtém, do universo de sujeitos
respostas também mais facilmente categorizadas” (SEVERINO, 2007, p.125).
Foram utilizados de questionários também, devido seu caráter impessoal, e
permitir conhecer a opinião dos sujeitos pesquisados sobre o estudo em questão através da
escrita. A obtenção de dados foi realizada de forma diversificada, para enriquecimento da
amostra em análise.
Os dados indiretos ou secundários foram obtidos por:


Pesquisa de dados em site do (IBGE);



Pesquisa no site do (SUS, sistema é-sus);



Pesquisa no site da (UNESCO);



Pesquisa no site da (CPRM)



Pesquisas de produções bibliográficas sobre geoparques;



Consulta técnicas nas secretarias de saúde, meio ambiente, cultura e turismo dos
municípios envolvidos na pesquisa;



Visitas aos (PSFs) ou (UBS) das comunidades pesquisadas;



Consulta de documentos do AGM/UNESCO (solicitação dos documentos
internos).
Os dados diretos, além das observações e anotações que foram feitas nas visitas

realizadas, foi realizada uma entrevista estruturada dirigida aos sujeitos das comunidades
locais. Questionários para os sujeitos representantes de segmentos de turismo como
equipamentos de hospedagens da região e outros, como para representantes das gestões dos
municípios que integram o AGM/UNESCO (APÊNDICES I, II e III respectivamente) como
forma de perceber as suas opiniões face ao AGM/UNESCO em si e, em relação aos resultados
que, pela sua implantação e desempenho, venham influenciar o modo de vida desses sujeitos
pesquisados.
Para além da coleta dos dados algumas estratégias foram seguidas:
1. Contatos para identificar e analisar as comunidades, nos seus contextos sociais,
econômicos e culturais, e sondar as suas expectativas, opiniões e atitudes, face aos
resultados e desenvolvimento pelo AGM/UNESCO;
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2. Visita de campo a Geossítios – como forma a apreciar as medidas de conservação e de
valorização/promoção implementadas, e apreciar a generalidade das atividades de
conservação, desenvolvidas dentro do AGM/UNESCO;
3. Seguir algumas das atividades desenvolvidas pelo AGM/UNESCO, designadamente,
as de educativas, culturais e de turismo, e recolher as observações e análises destas
em relatórios/reflexões;
4. Verificar, exemplos de cooperação entre o AGM/UNESCO e as populações locais;
5. Entrevistar e aplicar questionários para diferentes grupos de interesse, na área do
AGM/UNESCO, para escutar e recolher as suas opiniões sobre a criação do
AGM/UNESCO, a evolução das suas expectativas, e qual a apreciação feita do
desempenho do AGM/UNESCO e dos resultados obtidos para o território, sua gente e
natureza.
6. Fazer anotações em diário de campo e registros fotográficos.
Assim, em face dessas estratégias e mecanismos foi feito a coleta de dados que
posteriormente aplicou um tratamento adequado de análise e interpretação dos resultados
obtidos.
Para a análise de relatórios e outros documentos do AGM/UNESCO foram
utilizadas técnicas de análise documental. No que se refere a livros e artigos e outras obras
cientificas sobre geoparques foi trabalhado com mecanismos de coleta de dados bibliográfico.
Para o tratamento dos dados resultante das entrevistas nas comunidades, dos
questionários aplicados com os segmentos de turismo e para os gestores municipais, foi
trabalhado com Análises de conteúdo que consiste em;

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).

Assim, como aborda Arilda Godoy (1995, p. 22) “nessa análise, o pesquisador
busca compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos
de mensagens tornados em consideração”. Para utilização da análise de conteúdo Bardin
(2011) prevê três fases fundamentais, de acordo com o esquema (Figura 7) exploração do
material e tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação:
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Figura 7 – Esquema análise de conteúdo

Fonte: Adaptado de Bardin (2011).

Apesar dessa estrutura exposta na Figura 7, nem todos os pesquisadores seguem
esse formato. Alguns pesquisadores escolhem a palavra, outras sentenças, parágrafos e, até
mesmo, o texto com foi trabalhado nesse estudo em questão. Assim, “a forma de tratar tais
unidades também se diferencia. Enquanto alguns contam as palavras ou expressões, outros
procuram desenvolver a análise da estrutura lógica do texto ou de suas partes” (CÂMARA,
2013, p. 189).
Atualmente trabalhos com estatística têm sido realizados em várias áreas de
pesquisa com importantes resultados. Cavalcante (2015, p. 03) a define como:

A estatística é a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação de
dados para a tomada de decisões. Estamos denominando por dados um (ou mais)
conjunto de valores, numéricos ou não, que vêm de observações, contagens,
medições ou respostas.

Nesse estudo foi trabalhado com a estatística descritiva com analise de frequência,
composta por apresentação numérica e gráfica composta de análise que descreve, resumi e
apresenta os dados de maneira direta, com menos preocupação com variações e intervalos de
confiança dos dados.
Antes de aplicar os meios de tratamento de dados, foi criado, a partir, da tabulação
de dados, planilhas do Microsoft Office Excel com as variáveis que compreenderam o estudo.
Variáveis essas que podem ser consideradas qualitativas nominal ou ordinal que apresentam
possíveis realizações e qualidade com ordenação ou não nos resultados a exemplo nível de
ensino e estado civil e quantitativas discretas e/ou continua que apresentam possíveis
resultados numéricos de uma mensuração com valores que possam formar um conjunto finito
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ou enumerável e possíveis valores pertencentes a um intervalo de números como peso e
estatura (MORETTIN, 2017).
Os gráficos das variáveis quantitativas e qualitativas foram o de “barra” e o de
“pizza” que conforme Morettin (2017, pág. 18-19),
os gráficos de barra consistem em construir retângulos ou barras, em que uma das
dimensões é proporcional à magnitude a ser representado (n ou f), sendo a outra
arbitraria, porém igual para todas barras. Essas barras são dispostas paralelamente
umas das outras, horizontal ou verticalmente” [...] “O gráfico de “pizza”, consiste
num círculo de raio arbitrário, representando o todo, dividido em setores, que
correspondem às partes de maneira proporcional. Em muitas vezes é usado um
retângulo no lugar do círculo, para indicar um todo.

Assim, para cada tipo de variável existem técnicas especificas, ou melhor,
apropriadas para tratamento, sendo possível em algumas situações atribuir valores numéricos
a variáveis qualitativas desde que o procedimento seja passível a interpretação. Formato esse
que foi utilizado nesse estudo (MORETTIN, 2017).
Para análise textual do grande volume de textos da pesquisa foi utilizado o
software Iramuteq, que, conforme, Salviati (2017, p. 4),

O software Iramuteq - Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires foi criado em 2009 por Pierre Ratinaud. É um software
gratuito de código fonte aberto, licenciado por (GNU GPL) (v2), que utiliza o
ambiente estatístico do software R. Assim como os outros softwares de fonte aberta,
ele pode ser alterado e expandido por meio da linguagem Python (www.python.org).
É utilizado no estudo das Ciências Humanas e Sociais e utiliza o mesmo algoritmo
do software Alceste para realizar análises estatísticas de textos, porém, incorpora,
além da (CHD) Classiﬁcação Hierárquica Descendente, outras análises lexicais que
auxiliam na análise e interpretação de textos.

Esse software possibilita que seja identificado um contexto em que as palavras
ocorrem. Executa uma análise lexical textual e o apresentam em classes hierárquicas, que são
identificadas a partir dos segmentos de textos que compartilham o mesmo vocabulário,
facilitando, assim, o pesquisador conhecer seu teor (SALVIATI, 2017). Dentro das análises do
Iramutec foram utilizadas a análise de similitude a árvore, e a nuvem de palavra que trabalha
com uma representação gráfica em função da frequência das palavras.
No entanto, esses resultados são apresentando de maneira genérica apresentando
caminhos, direções para serem explorados, cabendo assim, a interpretação e reflexão serem
feita manualmente pelo o pesquisador.
Para realizar a análise dos dados foram elaboradas categorias organizadas
conforme a Tabela 2
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Tabela 2 – Categorias de análises
Categorias

Grupos aplicados

Categorias

Grupos
aplicados

I
“Conhecimento
sobre o
AGM/UNESCO ”
II
“Conhecimento
sobre
sustentabilidade”
III
Habitantes das
comunidades e
Geossítios/
AGM/UNESCO
IV
Cooperação, gestão
comunidade e
município.

V
Turismo
(Geoturismo)

Gestões
Comunidades

I

Municipais

“Conhecimento
sobre o
AGM/UNESCO”

Gestões

II

Seguimentos
de Turismo

Seguimentos

Comunidades

Municipais

“Conhecimento
sobre
sustentabilidade”

Comunidades

Gestões

III

Seguimentos

Municipais

Conhecimento sobre
a região

de Turismo

Gestões

IV

Comunidades

Municipais

Comunidades

Fonte: elaborada pelo autor.

Gestões
Municipais

de Turismo

Seguimentos
Segmentos do
de Turismo
Turismo,
“Geoturismo”,
Serviços de
Alojamento,
Acomodação/hosped
agem e Lojas de
Produtos Locais
“Artesanato”
V
Seguimentos
Contexto Natural e
de Turismo
Sustentabilidade da
Região

71

4 DA TEORIA A PRÁTICA: DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
Nesse momento, serão apresentados e discutidos os resultados, a partir, de cinco
categorias. Vale ressaltar que para as comunidades e para representantes das gestões
municipais, foram utilizadas as mesmas categorias, já para os seguimentos de turismo foram
utilizadas duas das mesmas categorias anteriores, e outras três com um contexto mais
especifico sobre os segmentos de turismo, conforme apresentado na (Tabela 2). Antes de
apresentar as discussões serão expostas as descrições dos perfis das amostras pesquisadas.

4.1 Descrição do Perfil das comunidades
As comunidades pesquisadas fazem parte do território do AGM/UNESCO. O
Pontal da Santa Cruz (APÊNDICE VI - Foto 1) e o Riacho do Meio são comunidades Rurais
com características urbanas. Uma fica no município de Santana do Cariri e a outra em
Barbalha respectivamente. Outra comunidade é o Bairro Sertãozinho em Crato que fica
localizada ao lado do Parque estadual do sitio Fundão e Geossítio Batateirais. Essas
comunidades têm em comum algo de suma importância para a região, que são Geossítios do
AGM/UNESCO, algo ainda difícil de entender pela grande maioria deles, que no seu dia a dia
passa despercebido que moram em um lugar de importância internacional e eles mesmos não
tem ainda essa percepção, não por que querem, mais ainda pela falta de ações permanentes e
includentes nessas comunidades.
Apesar das inúmeras ferramentas tecnológicas que poderiam deslocar um pouco a
realidade dessas populações essas comunidades ainda praticam costumes tradicionais como os
roçados, a criação de animais de pequeno porte como galinhas, vacas, cabras, porcos e
cavalos tudo a base da agricultura familiar que é muito forte no semiárido brasileiro. Ainda
crenças, lendas e estórias fazem desses lugares, um livro de história a céu aberto que
encantam muitos que curtem ou apenas ouvem essas falácias.
Um aspecto importante a citar é o crescimento dessas comunidades que de
maneira desordenada estão adentrando em áreas de preservação, no caso do Riacho do Meio e
Pontal da Santa Cruz em direção a Chapada do Araripe e o Sertãozinho para o Parque
Estadual do sitio Fundão, algo que os gestores dessas áreas assim como dos municípios
devem estar atento para minimizar futuros impactos nessas áreas.
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Uma das principias características das comunidades pesquisadas se observou no
bom receptivo e acolhimento que ainda existe nas pessoas desses lugares ao receber visitantes
em suas casas, algo comum na zona rural e que ainda perduram apesar do avanço da violência
para esses pequenos pedaços de mundo, que precisam de muita atenção por parte de todos que
desejam o bem viver das populações. Assim, a seguir são apresentados dados em relação ao
perfil social e econômico da amostra pesquisadas nas comunidades, dados estes coletados
pelo pesquisador e responsável pelo estudo através de incursões feitas nas comunidades
registrados por meio de entrevistas, observação e registros em diário de campo, assim como
fotos.
Gráfico 1– Idade dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2 – Estado civil dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 3 – Escolaridade dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 4 - Cor/ Raça "etnia" dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 5 - Profissão dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 6 - Sexo (gênero) dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2 Perfil dos Representantes das Gestões Municipais
Os representantes na sua grande maioria foram profissionais de secretarias
municipais que atuam na área ambiental, cultural ou turística do município. Uma das
características foi a grande maioria serem homens entre uma faixa etária dos 20 aos 48 anos
de idade. Dos seis municípios que foram solicitados a participar da pesquisa, um não deu a
devolutiva de resultados, alegando que a área do geossítio que está na sua territorialidade não
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e responsabilidade do município, fato esse que levou a gestão a não participar desse estudo.
Gráfico 7 - Escolaridade dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 8 - Profissão dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 9 - Setores Representantes da Gestão Municipal

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 10 - Gestões Municipais que aceitaram participar desta pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 11 - Gestões Municipais que participaram desta pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 12 - Faixa etária dos entrevistados por Gestão Municipal

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.3 Perfil dos representantes dos Segmentos de Turismo
Os equipamentos estudados atuam no receptivo e acolhimento de visitantes e
turistas nos 6 (seis) municípios que forma o território do AGM/UNESCO . Foram levantados
56 seguimentos de turismo de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos serviços (ver
APÊNDICE V). Desses, 26 não se conseguiu contato, 30 foi possível solicitar a participação
da pesquisa, dos quais 15 deram a devolutiva de resultados há contento.

Gráfico 13 - Sobre o entrevistado ser habitante do local

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 14 - Sobre quanto tempo o entrevistado mora na região

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 15 - Sobre quanto tempo o entrevistado trabalha na região

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 16 - Sobre o tipo de trabalho dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 17 - Segmentos do Turismo

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 18 - Número de segmentos de turismo por Município pesquisado

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 19 - Municípios dos segmentos de turismo pesquisados

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 20 - Tipos de serviços oferecidos

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 21 - Sexo (gênero) dos responsáveis pelos segmentos de turismo

Fonte: elaborado pelo autor.

4.4 Categoria I “Conhecimento sobre o AGM/UNESCO”
No que se refere ao conhecimento sobre o AGM/UNESCO, os dados das
comunidades representantes das gestões municipais e segmentos de turismo foram analisados
em conjunto totalizando 92 indivíduos pesquisados. A análise qualitativa das respostas está
apresentada em figuras de gráficos de nuvens e árvores de palavras, de forma a evidenciar
quais os termos mais abordados na amostra pesquisada. Assim, quando perguntado sobre o
que é o AGM/UNESCO foram apresentadas conceituações que estão expostas no Gráfico 22.
Gráfico 22 - Nuvem de palavras: “Conceito AGM/UNESCO”

Fonte: elaborado pelo autor.
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Como podemos observar no Gráfico 22, as palavras: falar, explicar e saber se
destacam, isso em referência ao que foi respondido pela maioria das pessoas, que afirmavam
ter ouvido falar sobre o AGM/UNESCO, no entanto não sabem explicar do que se trata.
Outras palavras como área, geológico, preservação, patrimônio, paleontológico, chapada,
parque, preservação, desenvolvimento, biológico, instituição, turístico são mencionadas,
palavras estas que são do cotidiano de um geoparque. Assim, a maioria dos que souberam
falar sobre o AGM/UNESCO o relaciona com o patrimônio natural da região que está
inserido.
No entanto, a palavra Gente já mostra um início de processo de apropriação em
um conceito mais amplo do que seria esse território, aonde um Geoparque tem sua base em
um patrimônio geológico, de grande riqueza e valores científicos, contudo deve ter gente, pois
um Geoparque não existe sem a geologia e não se sustenta sem as pessoas. Outros ainda o
conceituam como um lugar, um território, uma região de estudo, que envolve vários aspectos
no campo científico.
A árvore de palavras apresentado no Gráfico 23, mostra três centros de
concentração, formados pelas palavras: saber, explicar e falar que representam as pessoas que
não sabem conceituar mais ouviram falar no AGM/UNESCO. Outro formado por geológicos
e patrimônio abordando um conceito mais relacionado ao meio ambiente como apresentado
na Figura 8, e por fim um eixo que tem como base a palavra área que se refere ao
AGM/UNESCO como um território, lugar, cidade e gente, sendo esta última um diferencial
para a apropriação das pessoas com seu território.
Gráfico 23 - Árvore de palavra “AGM/UNESCO”

Fonte: elaborado pelo autor.
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O Gráfico 24, apresenta a porcentagem dos participantes da pesquisa que
souberam elaborar um conceito sobre o AGM/UNESCO.
Gráfico 24 - Sobre o conhecimento acerca do que é o AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao perguntar sobre a localização do AGM/UNESCO, foram obtidas respostas as
quais expressam uma ideia que os sujeitos pesquisados traçam da localização. As respostas
estão no Gráfico 25:

Gráfico 25 - Nuvem de palavra: "localização AGM/UNESCO"

Fonte: elaborado pelo autor.

Como apresentado no Gráfico 25, quando se trata de localização, os municípios
que compreendem o território do AGM/UNESCO são todos apresentados: Santana do Cariri,
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Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Missão Velha. Ainda o Cariri (região), a
Serra em referência a Chapada do Araripe e o Ceará são mencionados nesse contexto. O nome
Riacho faz referência ao geossítio Riacho do Meio em Barbalha, algo muito comum na
região, é as pessoas chamarem os Geossítios de Geoparques isso devido muitas vezes, por
falta de conhecimento, compreensão e diferenciação que existe entre os dois. Assim, é
necessário um trabalho continuo nas comunidades, no meio educacional e turístico, para
disseminação desse conhecimento de maneira correta.
O Gráfico 26 mostra como se comportou a localização do AGM/UNESCO, na
configuração de “árvore” segundo os participantes da pesquisa.
Gráfico 26 - Árvore de palavra “localização AGM/UNESCO”

Fonte: elaborado pelo autor.

Como é possível observar no Gráfico 26, a árvore se comporta como uma matriz
principal que apresenta os municípios do território do AGM/UNESCO, com destaque para
Santana do Cariri, Crato e Barbalha. Foi possível identificar, que em todos os municípios
pesquisados o nome de Santana do Cariri foi o mais citado. Fato que se relaciona diretamente
a questão da paleontologia com o museu Plácido Cidades Nuvens, gerenciado pela URCA. As
ramificações apresentam uma extensão que é formada por palavras como Riacho e Fundão em
referências aos Geossítios Riacho do Meio e Batateiras, respectivamente como sendo local de
localização do AGM/UNESCO.
O Gráfico 27, mostra uma representação em percentagem sobre os participantes
que sabem formular alguma resposta sobre a localização do AGM/UNESCO.

86

Gráfico 27 - Sobre os entrevistados saberem onde está localizado o AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

No que diz respeito aos Geossítios, é possível identificar que alguns dos
pesquisados têm dificuldade em conceituar e outros os confundem como um Geoparque. São
conceitos distintos, que não estão claros para as pessoas, como é possível observar através de
relatos orais dos visitantes desses espaços, assim como outras que comentam em redes sociais
e em outros meios de comunicação e em eventos de diversos segmentos. O Gráfico 28, mostra
os resultados referentes ao conhecimento sobre o conceito de “geossítio”:
Gráfico 28 - Nuvem de palavra “Geossítio”

Fonte: elaborado pelo autor.

No Gráfico 28, a nuvem mostra a palavra saber e explicar em destaque, que
corresponde a maioria dos respondentes, os quais ouviram falar em Geossítio, mas, não sabem
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explicar o que é. Por outro lado, as palavras GeoPark, local, Geossítio, lugar, ponto, turístico,
interesse, cientificar, área, preservação, geológico, estudo, potencial caracterizam bem o
conceito, que pode ser interpretado como “área; local; lugar ou ponto do AGM/UNESCO de
estudo; de interesse geológico e científico, com potencial turístico”.
No Gráfico 29, são apresentadas em percentagem as respostas quando ao
conhecimento sobre geossítio.

Gráfico 29 - Sobre a pergunta: “O que é um geossítio?”

Fonte: elaborado pelo autor.

4.5 Categoria II “Conhecimento sobre sustentabilidade”
No que se refere à sustentabilidade, foi possível observar que essa temática
precisa ser muito difundida na sociedade, para torná-la cada vez mais parte integrante da vida
cotidiana das pessoas e que a pratiquem na sua vida pessoal, profissional e no meio que
habitam. Para as respostas adquiridas na pesquisa, foi identificado o resultado apresentado no
Gráfico 30.
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Gráfico 30 - Nuvem de palavra “Sustentabilidade”

Fonte: elaborado pelo autor.

É possível identificar no Gráfico 30, que as palavras saber, definir, explicar e falar
estão representando as pessoas que ouviram falar em sustentabilidade mais não conseguem
definir. Contudo, as conceituações que foram identificadas apresentam palavras de ordem, que
pontuaram na maioria das respostas, sendo algumas delas: “geração, recurso, condição,
garantir, humano, ação, comprometer, natural, preservar, futuro e sustentável”.
No Gráfico 31, são expostas as repostas em árvore de palavra, referentes ao termo
sustentabilidade. É possível identificar que muitas ramificações são apresentadas, o que
corrobora com a dificuldade que os sujeitos possuem em entender o conceito de
sustentabilidade.
Gráfico 31 - Árvore de palavra “Sustentabilidade”

Fonte: elaborado pelo autor.
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Como pode ser observado a árvore apresenta três núcleos, um que tem base na
palavra saber, e a partir dela outras palavras que em conjunto representa as pessoas que não
sabem definir sustentabilidade, outro núcleo centrado na palavra recurso com as ramificações
que enfocam ambiente, natureza e outros, e por fim o núcleo centrado na palavra geração
onde é evidenciado o contexto de futuro, ação humana, comprometimento, próximo, vida,
preservação e outros.
Desse modo, com os resultados apresentados pelos pesquisados é possível
conceituar sustentabilidade como “condição humana de utilizar recursos naturais sem
comprometer o ambiente, com preservação e garantir o futuro das gerações futuras do homem
e da vida”.
O Gráfico 32, mostra uma representação percentual das respostas declaradas pelos
participantes da pesquisa em relação à sustentabilidade.
Gráfico 32 - Conhecimento sobre "Sustentabilidade”

Fonte: elaborado pelo autor.

Portanto, nessa contextualização foi apresentado em conjunto os resultados e
discussões sobre as categorias I e II devido às mesmas serem iguais tanto para as
comunidades, quanto para segmentos de turismo e gestões municipais. Agora será apresentado
em conjunto às categorias III, IV e V para as comunidades e gestões municipais. E em
seguida as categorias III, IV e V especificas para os segmentos do turismo.
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4.6 Categoria III Habitantes das comunidades e Geossítios/AGM/UNESCO
Sobre atividades culturais nas comunidades, 58% dizem não conhecer, 14%
afirmam conhecer mais não consegue citar quais, e 28% declaram que conhecem, no entanto,
as respostas são diferenciadas, conforme mostra a fala dos entrevistados: “Qualquer um tem
sua cultura na comunidade”; “Festa do pau da Bandeira”; “Agricultura”; “Quadrilha em época
de São João”; “carnaval, antigamente num era considerado cultura mais hoje em dia já é”;
“Karatê; aula de violão ali no Jocum”; “Festa da padroeira, mais não é cultura não, é
tradição”; “Parques”; “coral”; “pintura e festa junina”; e “o pontal é um ponto cultural”.
No que diz respeito ao artesanato, 67% não souberam informar se tem produção
de artesanato na sua comunidade, 8% afirmam que sim, no entanto não sabem citar, e 25%
responderam sim e citaram uma diversidade de artes, tais como: “Vassoura de palha”;
“Barraca de palha”; “Produção de literatura de cordel”; “artesanato naqueles coco; uns
pássaros nos coco”; “Abajur”; “palito de madeira”; “casa de madeira”; “Cinzeiro”; “carranca,
um bocado de coisas eles fazem, e jarro”, “coisas de crochê, panela de barro”, “Pulseira que o
povo faz na rua, bijuteria, cordão”; “Estatueta de barro”; “Galinha de cabaça e samambaia de
garrafa pet”; “Tapete”; “Fuxico”; “Trabalho com palha, fazem flores e quadros”; e “Bonecas
de pano de bucha e maxixe”.
Sobre o meio de sobrevivência da comunidade, 53% afirmam que vem da
agricultura e 47% responderam outros meios, como: “Aposentadoria; Fábrica de sandália;
Trabalho doméstico; Pedreiro; Vendedor ambulante; Feirante; Servente de pedreiro;
Mototaxista; Bolsa família; Construção civil e pequenos comércios”.
Em relação aos fósseis, 15% afirmam não ter ouvido falar em fósseis, 6%
responderam que sim, no entanto não sabem explicar e 79% dizem que sim e apresentam a
contextualização que se segue: “Vestígio do tempo antigo; animais do tempo passado”; “Pedra
de animais de antigamente”; “Pedra de peixe”; “Pedras com animais dentro”; “através do
GeoPark dos geossítios, palestras que tem nas comunidades e na floresta petrificada os
trocos”; “restos de seres vivos da pré-história fabricado há milhões de ano pela natureza”; “os
peixes nas Lages”; “resto de ossos antigos e de animais aquáticos”; “em Nova Olinda e
Santana tiraram muito pedra de peixe, assim num tiraram mais por que proibiram, já visitei o
museu”; “Animais fossilizados há muito tempo atrás, animais, ossos em pedra”; “pedra coisa
da antiguidade, que ficou em baixo das pedras, peixe, lacraia, tartaruga”; “São animais
fossilizados que vive de baixo da terra, que o povo ao escavar faz a descoberta onde eles estão
e leva para o GeoPark para exposição”; “antigamente era dentro da água ai deu um dilúvio ai
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agora está aparecendo as pedras”; “São pedras de peixes que ficaram pedra no fundo aqui era
mar, quando secou virou a pedra de peixe”; e “Fósseis são peixes e outros insetos que ficaram
petrificado, trabalhei no contra bando de fósseis quase dois anos retirando do solo”.
Quanto à utilização dos espaços dos Geossítios as comunidades relatam que, 42%
não utilizam o espaço do geossítio, 4% afirmaram que sim, mais não sabem citar qual e 54%
responderam que sim sendo extraído dos discursos as seguintes atividades e eventos:
“Reuniões e palestras”; “Curso sobre preservar e artesanato”; “Escola de capoeira”;
“atividades culturais e realizações de eventos da sociedade dos poetas de Barbalha”; “Festas,
casamentos”; “Brincar com crianças, fazer desenho a pintura do soldadinho para criançada”;
“Trabalhei lá nas levadas molhando o sitio antes de ser parque”; “Caminhadas”; “banho”;
“lazer”; visitas e passeios”; “Catar coco” e “Trilha em vez enquanto para fortalecer a
musculatura das pernas”.
Para os representantes das gestões municipais, no que se refere ao
AGM/UNESCO, no item estimular práticas de sustentabilidade, as falam mostram o seguinte:
“Preservar e gerar renda e emprego com o turismo engloba sustentabilidade nas dimensões
econômica e ambiental”; “práticas de geoeducação, geoconservação”; “educação ambiental
com moradores das comunidades do entorno”; e “resguarda o patrimônio”.
Em relação à participação em atividades promovidas pelo AGM/UNESCO
responderam: “Participação em seminários sobre educação ambiental; “sustentabilidade e
turismo sustentável”; “exposições”; “palestras”; “GeoPark nas escolas”; “colônia de férias”; e
“oficinas e cursos”.
Sobre os habitantes locais das comunidades, ganharam uma consciência mais
esclarecida em relação ao patrimônio natural, constatamos com as fala deles que: “Em parte
sim”; “mais a grande maioria conhecem de maneira superficial”; “é preciso um trabalho
continuo no processo de reeducação ambiental, sensibilização e medidas legislativas por parte
do poder público e das instituições de proteção destas áreas”; e “pois só podemos afirmar
quando vermos na prática mudanças real acontecer”.
Quanto ao sentimento de identidade e de pertencimento sobre o patrimônio
regional a fala dos entrevistados mostra que: “Infelizmente não”; “cerca de 60% ainda não
sentem”; “apenas entre a comunidade acadêmica”; “os gestores e famílias que convivem com
o patrimônio”; “a história do município e de seu povo herdar preceitos e culturas que
envolvem esses Geossítios”; e “contudo, a população e os gestores têm que entender que esse
patrimônio enriquece a cultura do país, é bem do povo, deve ser preservado, proprietário e os
recursos são finitos, fazendo parte das nossas riquezas paisagísticas naturais e
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paleontológicas”.
Sobre os habitantes sentir orgulho e desejo de saber mais e de proteger o seu
território, num processo de colaboração participativa, 40% dizem que não e 60% responderam
que sim e relatam: “muito ainda precisa ser discutido, implementado, trabalhado"; e “existe
uma carência de uma melhor formação, a respeito da comunidade ser alimentada de
argumentos turísticos-educacionais”.
Quanto à utilização dos espaços dos Geossítios pela comunidade, todos
responderam que sim, citando: “aulas e lazer”; “visitações e trilhas”; “apenas a comunidade
acadêmica”; “usam como locais de lazer e visitações”; e “no aspecto turístico de visitas”.
Os Gráficos 33 e 33 mostram a visão dos habitantes locais em relação à estrutura
existente nos Geossítios e sugestões a serem apresentadas, respectivamente:

Gráfico 33 - Sobre a estrutura dos Geossítios

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 34 - Sugestões para Geossítios

Fonte: elaborado pelo autor.

Como pode ser visto no Gráfico 33 para 60% a estrutura existente não é suficiente
precisando conforme relatos dos pesquisados: “Precisa-se de mais investimentos”; “apoio”;
“conservação e proteção” e 40% não responderam a questão. Os resultados apresentados no
Gráfico 34 mostram que 60% dos entrevistados apontam para melhorias pautadas em:
“arborização”; “museus”; “guias turísticos”; “locais de recepção”; “lixeiras e tombamentos”;
“monitorar”; “fiscalização”; “mais investimento”; e “controle de acesso e interação e
envolvimento entre os órgãos gestores e os visitantes”.
O Gráfico 35 indica a percepção referente à colaboração dos habitantes das
comunidades para que o GeoPark possa cumprir sua missão, temos:
Gráfico 35 - Habitantes locais e colaboração com o AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.
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As respostas contempladas no Gráfico 35 mostra que, 80% afirmam que a
comunidade de alguma forma contribuiria para o AGM/UNESCO cumprir sua missão por
meio de: “uma pequena parcela da comunidade sendo incluído no processo de gestão”; e
“sendo atores responsáveis em colaborar com a gestão participativa”. E 20% responderam
talvez, dizendo: “talvez se estes entendessem de fato a importância do GeoPark, mas essa
discussão ainda está muito no viés acadêmico”.

4.7 Categoria IV Cooperação, gestão comunidade e município
Quando perguntado nas comunidades sobre organização social no seu lugar, 44%
responderam que não têm e 56% afirmaram que sim. As respostas contemplaram as seguintes
organizações: “Sindicato de Trabalhadores Rurais”; “Associação de Agricultores”;
“Associação de Moradores”; “Escola de ação social”; “Igreja católica com pastoral das
crianças” e “Associação de Jovens (AJOCUM)”.
Sobre ações do AGM/UNESCO na comunidade, 61% dizem que não houve ação
pelo GeoPark, 18% não lembram e 21% afirmam que sim e citam as seguintes: “Projeto do
Soldadinho do Araripe”; “Brincadeiras com as crianças”; “Parceria no evento primeiro
encontro da família com a natureza”; “Reunião pra preservar, saber como se dá com o
ambiente, jogar lixo”; “Caminhada”;” palestras”; “Corte de cabelo”; “Relação pouca com a
comunidade tem umas obras mais não sabemos se é o GeoPark ou a Prefeitura que faz”; “A
manutenção da trilha, escada de madeira do percurso da trilha”; “Placas nas estradas”;
“Oficinas xilogravura”; “desenhos, trabalho com gesso” e “a trilha foi feita por eles”.
Quanto aos representantes das gestões municipais, ao serem perguntado sobre o
que os municípios estão fazendo para promoção da proteção e conservação do patrimônio dos
Geossítios as respostas foram: “estamos familiarizando o tema no município”; “analisando a
situação atual”; “buscando parcerias”; “projetos e ações”; “formando conselho”;
“envolvimento da comunidade”; “plano de gestão”; “monitoramento através das escolas”; e
“capacitações e seminários sobre o tema e elaboração e distribuição de folders”.
Em relação ao momento atual, qual é o regime de interação/ cooperação entre o
GeoPark Araripe, a gestão municipal e a população local dos Geossítios, chegamos aos
seguintes resultados: “Ainda muito distante”; “de forma isolada”; “no sentido do diálogo,
parceria e investimento”; “falta uma maior integração”; “temos buscado garantir uma boa
infraestrutura para as comunidades”; e “é preciso unir forças”.
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No tocante a região ser uma referência mundial pelo menos em potência no campo
da preservação e conservação da natureza veja os resultados: “Merece todos os esforços”; a
“região poderia já ter se apropriado melhor”; “valor singular e inquestionável”; “não depende
só de nós (gestão) é um conjunto de hábitos e conduta”; “pois poderia hoje está em outro
patamar”; e “isso nos incluirá em um grande potencial”.

4.8 Categoria V Turismo (Geoturismo)
Em relação ao turismo sustentável, os representantes das gestões municipais
responderam que: “O turismo sustentável deve ser aquele que salvaguarda o ambiente e os
recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da atividade”; “Um turismo que não
cause impactos negativos nos locais visitados e que gere renda localmente”; “um ramo
interligado com os diversos aspectos, no intuito de respeitar o meio ambiente e a comunidade
local”; “Integrar as necessidades dos turistas e das comunidades que recebem os visitantes de
maneira a preservar as características ambientais”; e “utilizar o recurso disponível para, a
partir, deste gerar recursos e renda de forma sustentável, sem comprometer estes para as
gerações futuras, contribuindo assim também para manutenção do local, de forma a utilizar
essa atividade de forma racional”.
No tocante o comportamento de turistas/visitantes na região do cariri, com a
presença do AGM/UNESCO a percepção das comunidades indica que: “A presença de turistas
é constante”; “com a presença do GeoPark”; “de forma curiosa sobre o potencial”; “tem
buscado conviver com os espaços sem interferir no cotidiano nem nas estruturas apresentadas
nos equipamentos turísticos”; e “contudo, em alguns Geossítios, é preciso investimento e
divulgação, tem deixado a desejar”.
O Gráfico 36 mostra os resultados sobre o turismo nessa região segundo os
pesquisados, antes da criação do AGM/UNESCO. Os resultados indicam que 60% não soube
elencar alguma atividade de turismo que existia na região antes de 2006. Por outro lado, 40%,
souberam responder e informaram o seguinte: “guiamentos”; “palestras educativas”;
“excursões direcionadas”; e “turismo religioso e turismo social de base comunitária”.
No Gráfico 37, são apresentados os resultados referentes a empresas nos
municípios com turismo sustentável, onde 80% disseram que não têm ou desconhecem. No
entanto 20% afirmam conhecer e relatam o seguinte: “Sim, mas de forma regular ainda não”;
e “é importante para o município”. Confira os gráficos a seguir:
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Gráfico 36 - Atividades desenvolvidas antes de 2006

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 37- Empresas de Turismo Sustentável

Fonte: elaborado pelo autor.

Quanto à estimativa do número de pessoas que produzem e comercializam
produtos regionais nos municípios e o Nº de leitos disponíveis nos municípios a pesquisa
aponta para os resultados apresentados nos Gráficos 38 e 39, respectivamente.
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Gráfico 38 - Pessoas que vendem produtos regionais

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 39 - Sobre saber o número de leitos disponíveis no Município

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme é apresentado no Gráfico 38, 20% tem uma estimativa de 50 a 70
pessoas que produzem ou comercializem produtos locais e relatam o seguinte: "Cooperativas
e associações além de trabalho autônomo, essa cultura é forte em nosso município
principalmente na aprovação do "pote de barro" e do artesanato da folha da banana”. No
entanto, 40% calculam que entre 10 a 40 pessoas produzem e vendem produtos locais e ainda
40% não responderam, por falta de informações ou de conhecimento. No Gráfico 39, 40%
afirmam que no seu município existem de 70 a 100 leitos disponíveis. As respostam variam
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com os seguintes percentuais: 20% com 21 leitos, mais de 20% com 109 leitos e 20% não
responderam.
Os dados obtidos nas comunidades, em relação a visitas ao museu de
paleontologia Plácido Cidades Nuvens, 56% responderam que não visitaram e 44%
responderam que sim com a seguinte avaliação: “Muito bom para o município”; “muito bom,
para o estudo dos fósseis e para o turismo”; “é importante para a cidade”; “local importante
para o desenvolvimento de Santana do Cariri”; “trouxe mais benefício que a própria
prefeitura”; “o reitor Plácido homem inteligente trazia muita gente, estudantes para a Cidade”;
“é importante para a cidade ter opção de trabalho para os jovens”; “bem interessante, todo
Ceará é o melhor, com as pedras e réplicas, traz economia para cidade, traz turismo”; “o
dinossauro é magnífico, massa, é achei que né, o caba ir pra visita o caba viaja tipo na história
né”; “é um espaço ótimo, dar pra aprender bastante ali, muito amplo”; “é lindo, eu queria
tudim, eu ia trazer uma, furtar uma peça mais não pode”; e “achei interessante”.
Sobre visitas aos (CIEAs1), 86% não visitaram, 14% dizem que sim, com a
seguinte avaliação: “Com certeza, é ótimo, uma coisa bem”; “sei que achei bonito, lá é uma
maravilha tem muita coisa”; “achei bom, por que mostra as coisas da comunidade, do bairro,
da cidade”; e “muito educativo, muito legal”.
No que se refere à sede do AGM/UNESCO, 93% não visitaram e 7% responderam
que sim com a seguinte avaliação: “muito bom”; “muito importante para região”; “muito boa,
receptividade maravilhosa, funcionários baste receptivos”; e “muita informação quando a
gente chega lá”.
Quanto às visitas aos espaços naturais Floresta Nacional do Araripe (FLONA) Geossítios, 24% responderam que nunca visitaram e 76% responderam que sim e citaram
alguns locais: “Cruzeiro do caldas, mirante da Santa Rita”; “Riacho do Meio”; trilha do
picoto”; “as fontes e as pedras”; “trilha do picoto cruzeiro da Arajara”; “trabalhando na
agricultura com mandioca”; “a baixa rasa”; “colheita do pequi”; “mata do lado do Serrano”;
“morava no sitio antigamente, ali depois de Santa Fé, ai subia pra serra”; “floresta, Sitio
Fundão, Riacho do Meio”; e “época que tinha o aeroporto daqui era lá, faz tempo”.
No que tangue as comunidades e o turismo o Gráfico 40, mostra os resultados das
palavras mais recorrentes nas respostas dos entrevistados com destaque para palavra turismo
conseguinte melhorar evidenciado a importância de se trabalhar com os trade turístico, os
governos municipais e outros seguimentos da área, para que esse turismo chegue às
1

Espaço de acolhimento a escolas e visitantes do AGM/UNESCO com práticas e atividades de educação
ambiental.
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comunidades, também essas populações devem ser instruías e capacitadas para receber esse
turismo:
Gráfico 40 - Nuvem de palavra "Comunidades e Turismo"

Fonte: elaborado pelo autor.

O Gráfico 41 mostra o comportamento das respostas apresentado em forma de
árvore de palavras, onde é possível identificar uma grande ramificação, indicando que, para os
entrevistados, o conceito é bastante heterogêneo. Após a palavra “turismo” o termo “estrada”
possui destaque na árvore de palavras, dando ênfase a qualidade dos acessos aos Geossítios. É
notável que os participantes da pesquisa, consideram o turismo por um aspecto positivo, como
pode ser visto pela presença da palavra “bom” com significativa recorrência nas repostas que
estão contempladas.
Gráfico 41 - Árvore de palavra "Comunidades e Turismo"

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.9 Categoria VI Conhecimento sobre a região (específica para seguimentos do turismo)
O Gráfico 42 apresenta os seguimentos de turismo pesquisados que tem parceria
com o AGM/UNESCO, 57% são parceiros e 43% não tem parcerias. Já o Gráfico 43 que trata
do interesse em ser parceiro do AGM/UNESCO, 83% responderam que sim e 17% dizem que
não tem.
Gráfico 42 - Parceria com AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 43 - Interesse em Parceria com o AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

No Gráfico 44 é apresentado o ano em que os negócios e atividades foram
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iniciados, 40% informaram que foi entre 2013 e 2017, para 27% foi de 2003 a 2009, já para
20% foi de 1962 a 1999 e não informaram 13%.

Gráfico 44 - Início do Negócio

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 45 - Rendimento

Fonte: elaborado pelo autor.

Quando perguntado sobre rendimento o Gráfico 45, mostra que: 47%
responderam que seu rendimento não está relacionado apenas com o turismo, apontando
outras maneiras de geração de renda tais como: “Professor aposentado, Funcionário público,
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aluguel e venda de residências e pesquisas e desenvolvimento socioespacial”. Ainda 46%
afirmaram que sim e 7% afirmaram sim/não com a seguinte resposta! “Mas como a região
está galgando em relação ao turismo, tenho que trabalhar a sazonalidade com outros
serviços”.
Em relação ao artesanato, os resultados apresentados no Gráfico 46, mostram que:
67% afirmam não saber informar quantas pessoas trabalham com artesanato em seu
município, e 33% responderam que sim, apresentando os seguintes dados: “Três famílias”; e
“umas 20 pessoas com produção de produtos de ferro, couro, pedra e rede”. O Gráfico 47 que
trata sobre infraestrutura na região de 2006 a 2017 período da primeira década de criação do
AGM/UNESCO, 93% responderam que foram criadas novas infraestrutura na região e para
7% não foi criado.

Gráfico 46 - Pessoas que trabalham com artesanato

Fonte: elaborado pelo autor.

103

Gráfico 47 - Infraestrutura

Fonte: elaborado pelo autor.

Em relação ao Gráfico 48 que trata de atividades econômicas no período antes a
criação do AGM/UNESCO que foi 2006, 73% não sabem que atividades econômicas se tinha
na região no período informado, no entanto 27% responderam que sim e informaram o
seguinte: “Extração da pedra cariri”; “comércio e indústria de calçados”; “indústria e o forte
comércio localizado na cidade Juazeiro do Norte”; e “a agricultura, o crediário (vendas de
variedades em outras localidades), artesanato em baixa quantidade de produtores”. No Gráfico
49 são apresentadas as infraestruturas construídas ou melhoradas no período da primeira
década de criação do AGM/UNESCO mencionadas pelos entrevistados, são elas: “Museus,
estradas, praças, hotéis, lojas/armazéns, restaurantes, bares/café, bancos, farmácias,
supermercados e sinalização”.
Gráfico 48 - Atividades econômicas antes de 2006

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 49 - Infraestrutura construída de 2007 a 2017

Fonte: elaborado pelo autor.

O Gráfico 50 mostra o comportamento das respostas no que se refere à
infraestrutura no período de 2007 a 2017.

Gráfico 50 - Nuvem de palavra infraestrutura construídas de 2007 a 2017

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim, no Gráfico 50, a palavra “restaurante” aparece em destaque sedo um dos
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negócios que segundo os pesquisados foi o que mais cresceu, assim como os hotéis, bares,
museus, farmácias e estradas. Ainda lojas, armazéns e bancos apontam como negócios que
também despontaram nesse período.
O Gráfico 51, trata sobre as atividades econômicas que ainda existem, em
referência ao Gráfico 48. E no Gráfico 52 é aborda sobre as atividades de promoção a
sustentabilidade apoiadas pelo AGM/UNESCO.
Gráfico 51 - Atividades econômicas existentes

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 52 - Apoio às iniciativas do AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

De acordo com o Gráfico 51, dos 27% que informaram as atividades econômicas
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existentes na região, foram citadas as seguintes: “Extração da Pedra Cariri”; “comércio e
indústria de calçados, porém com menor quantidade”; “seguindo fatores econômicos houve
queda nas vendas, algumas fábricas fecharam”; e “a agricultura, o crediário (vendas de
variedades em outras localidades), artesanato em baixa quantidade de produtores, todas
existem, acredito que apenas o número deva ter diminuído”. Como é apresentado no Gráfico
52, 40% dos entrevistados acham que o AGM/UNESCO não apoia ações sustentáveis e 60%
responderam que sim, apresentado as atividades realizadas que possibilitam momentos de
práticas e de formação de indivíduos para contribuírem com a sustentabilidade: “Palestra
sobre o meio ambiente”; “aumento de estudos”, “informando, divulgando o potencial
turístico”; e “a preservação é um ato sustentável”.
A Figura 8 apresenta o que poderia ser feito de acordo com os entrevistados para
melhorar a relação do AGM/UNESCO com os seguimentos de turismo para a promoção da
sustentabilidade na região.

Figura 8 - Melhoria da relação: AGM/UNESCO e os Segmentos de Turismo

Fonte: elaborada pelo autor.
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4.10 Categoria IV Segmentos do Turismo, “Geoturismo”, Serviços de Alojamento,
Acomodação/hospedagem e Lojas de Produtos Locais “Artesanato”
Quanto ao Gráfico 53, conhecimento de companhias de turismo, para 44% dos
entrevistados dizem conhecerem e citam as seguintes: “GPR TUR e TRANSPTUR, trazem
visitantes de outras cidades para esta cidade”; “Trilhar, Anhanguera, Estação turismo, Agência
comunitária e Iguana (Receptivo Turístico)”; “Caldas Park, Arajara Park, Áquas Cariri”;
“Companhia aérea e de turismo”; “Trilhar” e “Citytur”.
Quando se trata de companhias de “ecoturismo” turismo sustentável Gráfico 54,
mostra que 47% não responderam, 13% não conhecem e 40% afirmaram que sim
apresentando os seguintes: “Iguana”; “Trilhar e Associação dos Guias de Turismo –
AGTURC”; e “Anhanguera, Estação Turismo, Agência comunitária, Iguana e Receptivo
Turístico”.

Gráfico 53- Companhia na Área do Turismo

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 54 - Companhias de Turismo Sustentável

Fonte: elaborado pelo autor.

O Gráfico 55 em relação a estadias, foi respondida exclusivamente pelos os
seguimentos de Hospedagem, dos quais 73% responderam que o número de estadias de seus
equipamentos foi superior depois de 2006. E 27% não responderam à pergunta.
Conforme o Gráfico 56, em relação aos seguimentos de hospedagem, 46% não
forneceram dados, 36% apresentaram números que em média vária 9 a 20 mil pessoas por ano
são usuárias dos serviços, ou a partir da data de sua criação e 18% informaram até 8 mil
visitantes.
Gráfico 55 - Estadias antes e depois de 2006

Fonte: elaborado pelo autor.
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Gráfico 56 - Visitantes e serviços

Fonte: elaborado pelo autor.

No Gráfico 57 para 82% a região tem registrado evolução no fluxo de turistas, 9%
afirma que não e 9% não responderam. O Gráfico 58 que trata sobre o possível aumento do
número de turistas/visitantes depois da criação do AGM/UNESCO, 55% acham que sim, 27%
sem opinião e 18% dizem que não.

Gráfico 57 - Evolução no Turismo
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Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 58 - Aumento de turistas com o AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.

De acordo com os seguimentos pesquisados houve um aumento de 100% nas
vendas de seus produtos locais no período apresentado. As justificativas que os pesquisados
informaram sobre esse fato foram; “as divulgações realizadas pelos parceiros” e a
“participação em eventos da CEART e SESC”. E no Gráfico 59, para 67% dos pesquisados o
museu de paleontologia/AGM/UNESCO tem espaço de promoção dos produtos locais, já para
32% informaram que não.
Gráfico 59 - Museu de Paleontologia - lugar de promoção de produtos do
AGM/UNESCO

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.11 Categoria V Contexto Natural e Sustentabilidade da Região
Nessa categoria foram apresentadas afirmações e os seguimentos respondiam:
Concorda, Concorda Bastante, Discorda e não tem opinião, vejamos o resultado.
Em relação ao patrimônio natural do AGM/UNESCO ser interessante. Oito dos 15
seguimentos de turismo pesquisados Concordam Bastante e sete Concordam. Sobre a
importância do Museu de Paleontologia, os (CIEA´s), a sede do AGM/UNESCO e os
Geossítios para região. Nove seguimentos Concordam Bastante, e seis Concordam.
A região ter uma área reconhecida mundialmente é um motivo para sentir orgulho
e promover a região. 12 seguimentos Concordam Bastante e três concorda. O fato de a região
ter um Geoparque da rede Global é importante para a sustentabilidade regional. 10
seguimentos Concordam Bastante e cinco concordam.
O aumento do turismo na região se deu depois da criação do AGM/UNESCO.
Oito seguimentos Concordam, cinco Concordam Bastante e um não tem opinião. O
AGM/UNESCO conduz um bom trabalho na promoção da cultura regional. 10 seguimentos
Concordam, quatro Concordam bastante e um sem opinião.
No que se refere à melhoria da imagem da região e do turismo com a criação do
AGM/UNESCO. Oito seguimentos Concordam e sete concordam bastante. A sustentabilidade
da região aumentou, está acontecendo ou é uma realidade. Sete seguimentos concordam,
cinco não têm opinião, dois concordam bastante e um discorda.
Conforme apresentado nos dados, observamos que os resultados entre os grupos
pesquisados em alguns pontos divergem mais na grande maioria comungam da mesma idéia.
Fato que acontece na pesquisa por engloba um território cheio de anseios, características
próprias, marcado por uma pluralidade cultural que constrói a formação social dessa
população.
Portanto, com esses dados apresentados é de fundamental importância estimular
estudos que envolva as pessoas desse território. Pesquisas, que envolva a conservação,
proteção, sustentabilidade, educação, turismo sustentável, paleontologia, geologia, qualidade
de vida e ecologia são fundamentais que sejam realizadas no AGM/UNESCO, assim como na
região do Cariri que apresenta um grande núcleo educacional de ensino superior que pode
possibilitar que o patrimônio natural, geológico e cultural desse território seja salvaguardado,
disponibilizado e usufruído pela população de maneira sustentável.
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5 CONCLUSÃO
Esta dissertação “mergulhou no mundo dos geoparques”, territórios esses,
múltiplos de conhecimento e saberes, resultado do encontro entre o homem e as riquezas da
natureza. Contam a história da terra e da vida através de registros geológicos, paleontológicos,
antropológicos, históricos, culturais, ambientais e educacionais. Tem como estratégias de
atuação, um tripé de ações centradas na conservação, educação e o turismo sustentável,
permitindo, assim, ser considerado como um dos principais meios de estímulo de práticas
sustentáveis de um território.
A pesquisa foi realizada nos seis municípios que compreende a área do
AGM/UNESCO, na região do Sul do estado do Ceará, no nordeste brasileiro, conhecidos pela
pluralidade cultural e histórica, pela Chapada e Bacia Sedimentar do Araripe, entre outras
particularidades, carinhosamente chamada de Cariri em referência a tribo indígena que
povoava essas terras antes do período de colonização.
Inúmeras obras já evidenciam a importância do AGM/UNESCO para a região
caririense. Os estudos científicos ligados à academia de nível internacional têm apresentado
vários trabalhos que colocam essa região em destaque no mundo científico, como também o
fortalecimento do turismo tem sido um fator claro e estratégico para a sustentabilidade
regional.
Os trabalhos foram guiados por estratégias que possibilitaram a interação com o
objeto de pesquisa, de maneira que não interferiu no processo de coleta e discussão de
resultados, pautando assim, na ética profissional da pesquisa, base fundamental para a plena
execução de trabalhos científicos e acadêmicos.
Pesquisar as comunidades foi um momento muito singular nesse processo. A
interação com os moradores locais, líderes comunitários, permitiu uma troca de conhecimento
de grande importância. No entanto, as pessoas começam a se negar em participar de
pesquisas, onde a grande maioria justifica a falta de retorno, devolutiva do trabalho, isso leva
ao pesquisador a aprimorar meios de coleta de dados e análises dos resultados. A devolutiva
de resultados para a comunidade é muito pouca ou quase nenhuma, deixando os moradores
frustrados e desmotivados para participar de outros trabalhos.
Trabalhar com os seguimentos de turismo do território AGM/UNESCO
(APÊNDICE VI - Foto 2) possibilitou vivenciar um pouco do dia a dia desses equipamentos,
que busca se consolidar no acolhimento, receptivo e acomodação de turistas e visitantes que
vêm a essa região. Vale aqui chamar a atenção para o pouco interesse de grande parte dos
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representantes desses segmentos em participar da pesquisa.
A partir de então, supomos que poderia ser por falta de conhecimento sobre o
AGM/UNESCO que há mais de 10 anos está na região e/ou julgar desnecessário o estudo. No
entanto, depois de no mínimo três visitas in loco em cada estabelecimento, percebemos que os
fatores principais que interferiram na devolutiva dos dados foram: falta de tempo, agenda
cheia, representantes ou responsáveis viajando, falta de interesse, falta de atenção, pouco
compromisso com o desenvolvimento educacional e científico de uma região, que está em
pleno desenvolvimento, onde a sustentabilidade começar a ganhar espaço mesmo ainda de
maneira tímida, mas que tem gerado grande impacto para o compartilhamento dessa prática
de bem viver.
A partir, do contato com representantes das gestões municipais dos seis
municípios do território do AGM/UNESCO, verificamos uma deficiência de interação e
articulação entre as gestões municipais e gestão do AGM/UNESCO. No entanto, isso fica
mais evidente nos municípios de Barbalha, Missão Velha e Nova Olinda, que tem Geossítios
com problemas ligados à gestão e manutenção desses locais. O pouco conhecimento sobre
geoparques pelos representantes municipais demonstra uma fragilidade dessas gestões para
realizar ações que incluam o AGM/UNESCO nas suas programações e planejamentos de
atividades.
O pensamento desse grupo é muito fechado no que diz respeito ao
desenvolvimento, sustentabilidade, crescimento, economia, meio ambiente, dentre outros.
Assim, quando se mencionou ‘Geoparques e sustentabilidade’, 70% dos municípios indicou a
Secretaria de Meio Ambiente para responder o questionário.
A visão ambientalista dessa temática ainda perdura nas raízes das gestões desses
municípios, apesar de estarmos no século 21, com o acesso à informação na palma da mão
para uma grande parte da população, e ainda estar dentro de um território de características
próprias, de anseios diversos, de cultura e histórias, de saberes e sabores múltiplos, assim
como de educação. Eles continuam com esse pensamento reduzido, aplicando-o na realização
de diversos eventos nos seus municípios.
No entanto, essa deficiência também tem a ver com a rotação de profissionais que
assumem esses cargos, haja vista que a cada quatro anos mudam as administrações públicas
dos municípios, assim, a rotação de pessoas em pastas e cargos de decisão é ocupada muitas
vezes por pessoas despreparadas, tendo que ser feita, rotineiramente, capacitações para esses
gestores que atuam no território do AGM/UNESCO. Assim, o AGM/UNESCO deve ter uma
tarefa cotidiana de articulação e capacitação desse público, responsável em desenvolver ações
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que beneficiarão grande parte da população. Firmar parcerias com os municípios é uma praxi
do AGM/UNESCO, contudo, as condicionantes de ação dessa prática ainda devem ser
aprimoradas para deixar mais claro para as pessoas como isso funciona e como elas podem ser
beneficiadas.
Os resultados apresentados mostraram que a maioria das pessoas afirmou ter
ouvido falar sobre o AGM/UNESCO, no entanto, não conseguem explicar claramente do que
se trata e onde está localizado. Há uma confusão no raciocínio das pessoas em diferenciar o
AGM/UNESCO dos Geossítios que o compõe.
Ao introduzir o tema da sustentabilidade, a situação não mudou. A grande maioria
dos pesquisados em algum momento teve contato com esse termo, no entanto, não conseguem
formar um conceito mais esclarecido, sendo a questão ambientalista mais lembrada ao tocar
nesse assunto.
Quando foi trabalhado o tema “cultura”, a maioria não conseguiu informar, por
desconhecer ou não saber do que se trata. Os que conseguiram, apresentaram as festas
tradicionais nordestinas, carnavais, como meio de popularização cultural de massa. Ainda
nesse contexto tem o artesanato local, em que poucos conhecem, embora saibam que existe.
O patrimônio paleontológico é conhecido por muitos, e acham necessário
preservar os locais que apresentam essa riqueza. Muitos utilizaram os Geossítios para alguma
atividade e cobram melhorias para essas áreas de suma importância para a comunidade e para
região. O trabalho nesses locais deve ter a participação da comunidade em um regime de
colaboração e gestão compartilhada.
Muitos afirmaram que, de alguma maneira, participaram de atividades ou ações
desenvolvidas ou apoiadas pelo AGM/UNESCO, mas dizem que a maioria das pessoas não
sente um sentimento de identidade e pertencimento pelos patrimônios que a região apresenta,
assim, fica explícita a grande importância que se tem com um trabalho de educação nas
comunidades, e que deve ser realizado por vários seguimentos educacionais junto ao
AGM/UNESCO.
As ações desenvolvidas pelo AGM/UNESCO foram relatadas por grande parte
dos entrevistados. Outros não souberam informar, mas afirmam que gostariam de participar, o
que é algo que vemos positivamente para consolidação do Araripe na região, com a
participação efetiva das pessoas.
Os seis municípios que compreendem o território do AGM/UNESCO precisam
muito se apropriar da marca Geoparque. Necessitam de um trabalho contínuo de socialização
e articulação institucional e política para que os Geossítios, principais locais do
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AGM/UNESCO dentro desses municípios, sejam utilizados com meio de sustentabilidade
local que possibilitem um bem-estar e qualidade de vida para a população.
Um fator que contribui para isso são as mudanças de gestão que, em muitos casos,
levam consigo todo um trabalho construído, sendo necessário que o AGM/UNESCO esteja
atento para manter as relações com os gestores sempre articuladas e atualizadas com ajuda de
embaixadores de geoparques nos municípios, que possam trabalhar para manter um equilíbrio
nas relações institucionais. Nos resultados foram obtidas muitas informações interessantes, no
entanto, atividades práticas são muito pontuais, que necessitam ser mais bem planejadas e
trabalhadas, em outro formato para atender os anseios da população.
É clara a importância dada ao turismo sustentável pelas gestões municipais, pelo
menos na teoria, pois na prática ainda está longe de ser realidade. Ações pontuais e projetos
que não saem do papel marcam o discurso atual. Algumas atitudes tímidas têm sido
trabalhadas, em que o AGM/UNESCO é um dos pontos fortes de debate e participação em
eventos que discutem essa temática na região, tendo gerado um movimento pró-turismo
sustentável, centrado no viés da preservação, conservação, desenvolvimento, economia,
patrimônio, lazer, esporte e educação.
Cabe aos gestores dos municípios, em conjunto a vários outros parceiros públicos
e particulares em articulação do AGM/UNESCO, manter firme essa proposta para que em
breve tenhamos nessa região um turismo que valorize as características regionais, que chegue
ao pequeno, médio e grande empreendimento com a mesma qualidade de serviços. Não é algo
fácil, mas que precisa ser estimulado sempre. Investir na capacitação e formação das pessoas
que atuam na área do turismo é uma persistência necessária para que essa região possa galgar
bons momentos de um desenvolvimento que inclua as pessoas, que valorize a cultura regional,
estimule práticas de conservação, preservação ambiental, que reconheça o grande papel da
Chapada do Araripe como base primordial para o equilíbrio entre o meio natural e o
movimento antrópico causado pelo homem, ou seja, a prática de meios sustentáveis para a
harmonização do homem e o meio ambiente na nossa região.
A visitação aos espaços do AGM/UNESCO pela população local acontece muitas
vezes de maneira espontânea, em momentos de lazer e educacional, realizados em forma de
trilhas na Chapada do Araripe na área da FLONA, trilhas na área da APA e nos geossítios,
assim como em UsC. A sede, o Centro de Interpretação e Educação Ambiental e o Museu de
Paleontologia são equipamentos que já são referência de parada de turistas e visitantes,
tornando esses espaços um referencial para o AGM/UNESCO, exigindo da gestão desse
geoparque a busca por dinâmicas de apresentação que facilitem a interação das pessoas com o
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conhecimento sobre os territórios Geoparques.
O comportamento das atividades econômicas apresentadas nos resultados expôs
uma permanência de algumas atividades e surgimento de outras com a criação do
AGM/UNESCO, assim, como a infraestrutura da região, nos últimos anos tem sido
melhorada, sendo o desenvolvimento econômico da região um fator para essas ações serem
realizadas, como também os investimentos em áreas dos geossítios.
Os seguimentos na área do turismo foram ampliados, redimensionados,
reestruturados nos últimos dez anos, isso com o aumento da clientela, que cada vez mais se
torna exigente para serviços de repetitivo e acolhimento turístico, sendo esse território um
potencial de grande relevância no trade turístico.
Desse modo, algumas considerações foram expostas nos resultados pelos
responsáveis por essa área do turismo para facilitar a interação entre o AGM/UNESCO e
esses equipamentos que estão atuando nos municípios do território.
Algumas empresas que trabalham com turismo indicam o surgimento de seus
empreendimentos há pouco tempo e levam em consideração a importância do
AGM/UNESCO para a consolidação desses negócios. No entanto, apresentaram algumas
limitações para essa interação, que devem ser melhoradas.
Quando se trata do contexto natural e da sustentabilidade da região e o
AGM/UNESCO, a maioria concorda bastante que o AGM/UNESCO é uma peça fundamental
para a conservação dos espaços naturais, ferramenta que pode promover em conjunto a seus
parceiros a sustentabilidade regional que tanto se almeja nos territórios dos geoparques.
Todavia, o trabalho realizado pelo AGM/UNESCO deve estar bem articulado entre as
instituições em todas suas esferas administrativas e de gestão, fortalecendo o trabalho em
redes e de gestão territorial compartilhada e participativa, para assim, visualizar um trabalho
que de fato seja sustentável em suas mais diversas vertentes que se apresentam e se praticam.
Desse modo, chegamos a uma conclusão que a problemática da pesquisa: A implantação de
um geoparque no território do Cariri cearense fomenta práticas sustentáveis?

Foi

respondida, a partir, dos dados e resultados apresentados anteriormente, como nas
considerações mencionadas nessa parte do estudo. Assim, como os objetivos propostos foram
alcançados. Ainda, foi ampliado o discurso sobre os geoparques e propostas de geoparques no
mundo e no Brasil, ao mesmo tempo em que foi vivenciada a realidade do AGM/UNESCO.
Portanto, esse estudo, que traz uma representação do que são os Geoparques em especial o
Araripe, possibilita ao leitor um aprofundamento sobre as propostas de criação e
implementação de geoparques no mundo, mostrando como molde um retrato do primeiro
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geoparque das Américas reconhecido pela UNESCO, e até então o único do Brasil a
popularizar esses novos territórios que surgiram no mundo com o propósito de conservar,
valorizar, educar, aproximar, refletir e melhorar a relação homem X natureza, sendo essa a
essência para um mundo mais includente, menos degradado e com qualidade de vida e bemestar para as populações através da prática de ‘sustentabilidade”.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS COMUNIDADES

Conhecimento sobre o GeoPark Araripe
Você sabe o que é o GeoPark Araripe (GA)?
Você sabe aonde esta localizado o GA?
Você sabe o que é um Geossítio?
Conhecimento sobre Sustentabilidade
Já ouviu falar em sustentabilidade? Saberia falar algo sobre?
Habitantes das comunidades e Geossítios/GeoPark Araripe
Na sua comunidade tem alguma atividade cultural?
Na sua comunidade alguém produz algum artesanato?
Qual meio de sobrevivência dos moradores da comunidade?
Já ouviu falar em fósseis “pedra de peixe”? Comente
Você já utilizou o espaço do Geossítio para alguma atividade?Qual?
Cooperação e gestão
Na sua comunidade tem alguma organização social, como associação, ONGs ou
outras? Cite.
Na sua comunidade já houve alguma ação realizada pelo G.A? Saberia informar
alguma.
Turismo (geoturismo)
Já visitou o Museu de paleontologia da URCA em Santana do Cariri; qual sua
avaliação?
Já visitou os Centros de Interpretação e Educação Ambiental do GA; qual sua
avaliação?
Já visitou Sede administrativa do GA; qual sua avaliação?
Já visitou algum Espaço natural floresta nacional (Os Geossitios); qual sua
avaliação?
Como você avalia o turismo na sua comunidade e na sua região com a presença do
GA? Comente.
Obrigado pela sua colaboração, ao responder a estas questões
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APÊNDICE B – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO PARA GESTORES
Conhecimento sobre o GeoPark Araripe
O que você sabe sobre o GeoPark Araripe (GA)?
Você sabe onde está localizado o GA?
O que é para você um geossítio?
Conhecimento sobre Sustentabilidade
Para você o que é sustentabilidade?
Em seu entender, o GeoPark Araripe, estimular práticas de sustentabilidade? Como.
Já participou ou conhece alguma ação do GeoPark Araripe? Cite.
Habitantes das Comunidades e geossitios/GeoPark Araripe.
Os habitantes locais das comunidades dos geossitios, ganharam uma consciência
mais esclarecida do patrimônio natural da sua comunidade?
Existe um sentimento de identidade e de pertencimento, entre a população local, à
cerca do patrimônio da sua região?
As pessoas sentem orgulho e desejo de saber mais e de proteger o seu território,
num processo de colaboração participativa?
Os habitantes locais usufruem dos espaços dos geossitios? Como?
Será que os habitantes locais acham que o que existe nos geossitios é suficiente?
Os habitantes locais têm sugestões a apresentar sobre os geossitios? Quais?
Será que os habitantes locais gostariam de contribuir, de alguma forma, para que a
missão do GeoPark seja atingida?Como?
Cooperação e gestão o Município, a comunidade.
O que o município está fazendo para promoção da proteção e conservação do
patrimônio do geossítio?
Neste momento, qual é o regime de interação/ cooperação entre o GeoPark Araripe,
a gestão municipal e a população local dos geossitios?
O que você pensa sobre a sua região ser uma referência mundial - pelo menos em
potência – no campo da preservação e conservação da natureza?
Turismo (Geoturismo)
Para você o que é turismo sustentável?
Como tem se comportado o número de turistas/visitantes na região do cariri, com a
presença do GeoPark Araripe?
Saberia informar quais as atividades de turismo eram desenvolvidas, nesta região,
antes da criação do GeoPark Araripe em 2006?
Há alguma empresa no seu município que desenvolva atividades relacionadas com
o turismo sustentável?
É possível fazer uma estimativa do número de pessoas que produzem e
comercializam produtos regionais (artesanato) no seu município?
Você saber informar o Nº de leitos disponíveis em pousadas e/ou hotéis de seu
município?
Obrigado pela sua colaboração, ao responder a estas questões
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APÊNDICE C – ROTEIRO DO QUESTIONARIO DOS SEGMENTOS DE TURISMO
Conhecimento sobre o GeoPark Araripe
O que é o GeoPark Araripe (G.A)?
O que é um Geossitio?
Como conheceu o GeoPark Araripe?
Conhecimento sobre Sustentabilidade
O que é sustentabilidade?
Em relação ao seu conhecimento sobre a sua região
Tem parceiro com o GeoPark Araripe?
( ) Sim ( ) não
Se não for parceiro do GeoPark Araripe, tem interesse?
( ) Sim ( ) Não
É um habitante local? Sim ( ) Não ( )
Há quantos anos mora na região ______ ou meses ______
Há quantos anos trabalha na região ______ ou meses ______
Em que tipo de serviço/ negócio trabalha?
Serviços de Alojamento/ Hospedagem (Hotéis; Pousada, Apartamentos, Casas,
quartos, estúdios ou outras residências para alugar), ( )
Restaurantes ( )
Bar/Café ( )
Loja de Produtos locais (comida, artesanato, souvenirs, e outros produtos locais) ( )
Aluguel de Carros (
)
Aluguel de Bicicletas ( )
Empresa de promoção do Turismo ( )
Outro ( ) (Por favor, descreva sua atividade)
Quando iniciou o seu negócio/atividade?
O seu rendimento está apenas relacionado com o turismo?
Foram criadas, na região, novas infraestruturas, de 2006 a 2017?
Sim(__)
Não(__)
Que tipo de infraestruturas foram construídas/ criadas (ou melhoradas) na sua
região, de 2007 a 2017? (faça uma lista marcando com um X)
Hotéis( ) Lojas/Armazéns(__) Restaurantes(__) Bares/ Cafés(__) Bancos(__)
Farmácias(__) Museus(__)
Supermercados( _) Estradas ( )
Outros serviços (__) quais?
Sabe informar que tipos de atividades econômicas eram realizados, na região,
antes de 2006?
Destas atividades quantas é que ainda existem hoje?
e) Sabe se o GeoPark Araripe apoia essas atividades para promoção da
sustentabilidade?
Sim______ Não______se, sim diga quais?
O que poderia ser feito para melhorar a relação GeoPark e os seguimentos de
turismo da região para promoção da sustentabilidade?
Segmentos do turismo
Serviços de Turismo (Geoturismo)
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Serviços de Alojamento/Acomodação/hospedagem:
Serviços Lojas/ Produtos Locais (Artesanato):
Contexto Natural e Sustentabilidade da Região:
-O patrimônio natural (ou natureza) do GeoPark Araripe é interessante?
D___C__ CB__ SO__
- O Museu de paleontologia, Centro de Interpretação e educação ambiental, a sede
do GeoPark e os Geossítios são importante para esta região?
D__ C__ CB__ SO__
- O fato de esta região ser (ter) uma área reconhecida mundialmente, deve ser um
motivo para se sentir orgulhoso e promover a região?
D__ C__ CB__ SO__
- O fato da região do Cariri ter um geoparque, membro das Rede Global de
Geoparques, é importante para a sustentabilidade da região?
D__ C__ CB__ SO__
- O número de turistas, que vêm a esta região, é maior agora do que o que era antes
do GeoPark?
D__ C__ CB__ SO__
- O GeoPark Araripe conduz um bom trabalho na promoção da cultura regional?
D__ C__ CB__ SO__
- A imagem da região e o seu turismo foram melhorados com a criação do GeoPark?
D__ C__ CB__ SO__
- Sente que a sustentabilidade da região aumentou, está acontecendo ou é uma
realidade?
D__ C__ CB__ SO__

Obrigado pela sua colaboração, ao responder a estas questões!
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO “LIVRE E ESCLARECIDO”
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “ARARIPE

GEOPARQUE

MUNDIAL

DA

UNESCO

E

SUA

ATUAÇÃO

PARA

SUSTENTABILIDADE”, de responsabilidade de Lazaro Ranieri de Macedo, aluno de
mestrado da Universidade Federal do Cariri - UFCA. O objetivo desta pesquisa, em linhas
gerais, é “verificar a influência de um geoparque na comunidade local e avaliar, em
simultâneo, o real desempenho dos geoparques, na preservação e promoção do patrimônio
geológico e do desenvolvimento sustentável”. Assim, gostaria de consultá-lo (a) sobre seu
interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. Você

receberá

todos

os

esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da pesquisa, e lhe
asseguro que seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante
a omissão total de informações que permitam identificá-lo (a). Os dados provenientes de sua
participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas, gravação de voz, ficarão sob
a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa.
A coleta de dados será realizada por meio de questionário e entrevistas com
perguntas orientadas. É para esse procedimento que o Senhor (A) está sendo convidado (a)
a participar. Sua participação não implica nenhum risco.
Espera-se com esta pesquisa apresentar como a sustentabilidade está sendo
trabalhada no GeoPark Araripe. Sua participação é voluntaria e sem qualquer remuneração
ou benefício. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar
qualquer penalidade ou perda de benefícios. Se você tiver qualquer dúvida em relação à
pesquisa, você pode entrar em contato através do telefome 031 88 9 9936-5550 ou pelo email: lazaroraniere@gmail.com.
O responsável pela pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos
aos participantes por meio de resumos dos principais resultados e encaminhado por – email,
caso seja do interesse do participante, podendo ser publicados posteriormente na
comunidade cientifica. Este documento será duas vias, uma ficará com o pesquisador
responsável pela pesquisa e a outra com o senhor (a).

Assinatura do participante

Assinatura do (a)
Pesquisador (a)

________________,________de________________de 201_

128

APÊNDICE E – LEVANTAMENTO DE SEGMENTOS DO TURISMO NO
TERRITÓRIO DO AGM/UNESCO, SEGUNDO O AUTOR (2017)

Barbalha
 Balneário do Caldas, Hotel das Fontes, Arajara Park, Sitio Pinheiro, Canavial
Hotel, Imperial Palace Hotel, Hotel Leon, Pousada Verdes Canaviais,
Pousada São Vicente, (9).
Crato
 Iguana Esporte e Aventura, Trilhar, AGTURC, Serrano Atlético Cratense,
Clube Granjeiro, Crato Tênis Club, ACAFA, Hotel Encosta da Serra, Hotel
Pasárgada, Hotel Vila Real, Brisa da Serra Hotel, Pousada Sagrada Família,
Pousada Alencar, Hotel Portal do Crato, (14).
Juazeiro do Norte
 Iuá Hotel, Mestra Noza, WL turismo, Viação Pernambucana, CVC, Hotel
Panorama, Verde Vale Lazer Hotel, Localiza, Restaurante coisas do Sertão,
Pousada Lagoa Seca, Aram Premiu Hotel, Juazeiro Residencial Hotel,
Pousada Santa Rosa, Pousada Santo Andre, Praia Park, Malu Self Service,
(16).
Nova Olinda
 Pousadas Comunitárias, Memorial do Homem Cariri, Atelier expedito seleiro,
Museu do couro, Nova Olinda Café Cultural, Top Grill, Pousada Caldas, (7).
Missão Velha
 Águas Cariri, Corrinha Mão na Massa, Sol Nascente Prime, Pousada São
José, (4).
Santana do Cariri
 Pousada Recanto do Vale, Alojamentos Casa de Pedra, Alojamentos do
Museu de Paleontologia, Restaurante Pontal, Balneário do Vale do Buriti,
Euroville, (6).

Total: 56 equipamentos
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APÊNDICE F – FOTOS

Foto 1: Comunidade Pontal da Santa Cruz
em Santana do Cariri

Foto 2: Sitio Pinheiro, em Barbalha
segmento de turismo, de hospedagem e
restaurante, próximo ao Geossítio Riacho do
Meio

Fonte: O autor

Fonte: O autor

Foto 3: Participação em evento sobre
geoparques aspirantes no Brasil, na
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte

Foto 4: Coleta de
Sertãozinho, em Crato

Fonte: Assessoria de Imprensa GeoPark Seridó/RN.

Fonte: Adriano Saraiva

Foto 5: Participação no Seminário sobre a
revitalização do Balneário da Nascente
próximo à fonte Batateira, em Crato/CE

Foto 6: Campo no Geossitio Batateiras
(Parque Estadual Sítio Fundão), em Crato/CE

Fonte: O autor.

Fonte: O autor.

dados

no

Bairro

130

Foto 7: Campo no Geossítio Riacho do
Meio, em Barbalha/CE

Foto 8: Participação em capacitação sobre o
AGM/UNESCO

Fonte: O autor.

Fonte: O autor

