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Os temas da geodiversidade emergem no século XXI como contribuições das geociências para o 

desenvolvimento sustentável. Nesse novo paradigma de desenvolvimento, as iniciativas denominadas 

de Geoparques apontam como uma das mais importantes participações da comunidade geocientífica 

global no sentido da gestão socioambiental planetária. Iniciadas nos anos 2000 em quatro territórios 

europeus, essas iniciativas foram potencializadas, em 2004, pela formação da Rede Global de 

Geoparques (GGN), sob os auspícios da UNESCO, somando atualmente 111 exemplos mundiais de 

áreas que buscam vincular geodiversidade, geopatrimônio e geoconservação com desenvolvimento 

humano regional. O crescimento rápido do número de geoparques da GGN, hoje localizados em 32 

países, indica o sucesso de tais iniciativas, embasado tanto na adesão da comunidade geocientífica aos 

temas da geodiversidade, quanto na visibilidade turístico-econômica que envolve a “marca Geopark 

da UNESCO”. Entretanto, esse crescimento aponta também para os desafios referentes ao 

entendimento e direcionamento dos geoparques. Embora os critérios de implementação e de 

manutenção dos geoparques sejam bem definidos, os exemplos existentes demonstram uma grande 

variabilidade metodológica. O propósito deste trabalho é o de discutir as diferenciações 

metodológicas em função da sustentabilidade observadas em geoparques da Península Ibérica. Por um 

lado, as variações demonstram caráter positivo por serem frutos de criatividades espaço-temporais 

específicas de cada iniciativa. Por outro, evidencia uma divergência no discurso conceitual que 

envolve a teoria e a prática desenvolvida nos diferentes geoparques. O processo de desenvolvimento 

socioambiental dessas áreas tem sido principalmente embasado no aporte financeiro advindo do 

turismo. Com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade humana no planeta, a projetação dos 

geoparques para o século XXI requer estratégias e metodologias condizentes com esse objetivo 

central. A educação para os temas da Terra, tanto em escala global, mas fundamentalmente local, 

aponta como mecanismo imprescindível na projetação de geoparques para o desenvolvimento 

socioambiental sustentável, devendo ser priorizada dentre as ações desenvolvidas nos geoparques 

existentes e naqueles vindouros. 
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