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Este trabalho procura apresentar a Cooperativa de Mulheres do Núcleo de
Turismo Rural de Ribeirão Grande no município de Pindamonhangaba,
São Paulo, como uma ação de desenvolvimento e estratégia para
comunidades envolvendo o turismo como ação social que nesse caso
valoriza a cultura rural voltada para gastronomia como produto de trabalho
para o desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O turismo rural é um conjunto de atividades que se desenvolvem nas áreas
rurais e dispõe de algumas características tais como: comprometimento
com o espaço rural, contribuição para o desenvolvimento local, estímulo
do resgate cultural e valorização das comunidades rurais.
Tal processo oferece oportunidade para o homem do campo se transformar
em empreendedores do turismo, desse modo, o turismo rural predomina
em empreendimento pequenos e de estrutura familiar. Essa peculiaridade o
transforma em uma alternativa de renda para as comunidades e lazer para o
público que o procura, o que proporciona melhor qualidade de vida, tanto
para a sociedade em geral.
Podemos assim encarar atividades turísticas rurais como ações de um
turismo social, fundamentais para promoção do desenvolvimento
socioeconômico, abrangendo as classes menos favorecidas ao oferecer
ocupações de mão de obra para os moradores das zonas rurais,
beneficiando-os com complemento de renda e emprego tanto para os
pequenos proprietários, bem como para os empregados nessas
propriedades.
Pode-se reconhecer Turismo Rural como uma atividade multifuncional,
que legitima a liberdade de oferta, valoriza paisagem, natureza e a saúde,
que, por sua vez, beneficia o mundo rural. Contudo, acarreta riscos que
não podem ser ignorados, fazendo-nos ter cautela na questão de
preservação dos recursos existentes, com uma visão de preservação ao
mundo rural e reconhecimento das potencialidades e limitações, tanto na
perspectiva das comunidades que ofertam o produto, como dos
consumidores.
São vários estudiosos envolvidos nesse contexto, que acreditam e
preconizam como necessidade fundamental a utilização de programas que
adotem as ações estratégicas planejadas para atenuar a degradação

ambiental considerando descaracterização de paisagem, bem como a caça
e pesca predatória, e uso inadequados dos minerais e águas mineromedicinais.
É interessante contextualizar, que o projeto da Cooperativa de Mulheres do
Núcleo Turístico de Ribeirão Grande, apresentado neste artigo, surgiu em
resposta a este processo de reflexão sobre a possibilidade de se fomentar
atividades turísticas sobre a perspectiva da preservação.

O Turismo Rural : Uma realidade Mundial
Nas Américas, os pioneiros na modalidade do Turismo Rural foram os
norte-americanos, que, em seus “ranchos”, recebiam os veranistas na
região para praticar a pesca e a caça, no período da temporada desses
esportes. Porém, com o decorrer do tempo, surgiu a necessidade de manejo
dos serviços de hospedagens, devido à demanda, que vinha tendo um
aumento significativo.
Já na Europa, o surgimento do turismo rural vem aliado a bandeira do
desenvolvimento territorial como os projetos fomentados por programas
como o LEADER e na África, a atividade nasceu como forma de
valorização cultural de etnias, comunidades e tribos que recepcionam o
visitante em um mundo rural particular e próprio.
No Brasil a atividade vem sendo explorada economicamente a pouco mais
que vinte e cinco anos, e atualmente, a atividade tem se expandido por
muitos estados e sua demanda vem crescendo progressivamente.
Nos últimos tempos, este movimento do turismo despertou interesse em
alguns proprietários rurais que adequaram suas propriedades e abriram
novos empregos o que permitiu o retorno de jovens, que voltaram a
procura dessas vagas, prontos para participar.
Os primeiros empreendimentos foram em Santa Catarina, na cidade de
Lages, quando os proprietários locais observavam o grande número de

viajante que passavam pela cidade e resolveram ofertar almoço e
posteriormente a hospedagem nas próprias fazendas.
O Rio Grande do Sul, estado que prima pela preservação de suas tradições
culturais. O governo adotou uma política de desenvolvimento e fomento
da atividade, que vem apoiando o turismo rural e criando rotas com o
objetivo de reunir propriedades e municípios próximos pela valorização do
produto local. Como exemplo podemos citar a Rota da Uva e do Vinho,
Rota da Colonização Italiana.
O Paraná encontra-se em fase de estruturação das atividades turísticas no
espaço rural, sendo possível identificar alguns empreendimentos isolados,
como no município de Castro.
Minas Gerais detém o maior número de empreendimentos voltados para
atividades turísticas no espaço rural. Oferecendo um produto voltado para
a tradição agropecuária,
enriquecido pela arquitetura de suas antigas fazendas igrejas e
monumentos, serras, cachoeiras e muitos outros atrativos que
disponibilizam um grande número de opções.
Em Pernambuco há cerca de dez anos, surgiram os primeiros
empreendimentos, no município de Garanhuns. Atualmente, está sendo
implantado o “Roteiro dos Engenhos”, que congrega algumas antigas
propriedades agrícolas, com bela arquitetura, produtoras de cana-de-açúcar
e aguardente.
O Espírito Santo apresenta especial aptidão para as atividades turísticas no
espaço rural voltadas para a valorização do cotidiano produtivo das
propriedades agrícolas, principalmente nos municípios de Afonso Cláudio
e Venda Nova do Imigrante.
No Mato Grosso do Sul, desenvolvem-se atividades voltadas à visitação
ecológica e ambiental nas regiões próximas a Campo Grande e o Pantanal,
em propriedades rurais que oferecem hospedagem, alimentação,
programas de pesca, “tours” a cavalos ou de carro. Safáris fotográficos,

churrascos tipo pantaneiro e excursões pela mata, são outras possíveis
atividades.
A Bahia, desde 1999, vem promovendo alguns planos de desenvolvimento
regional. Entre eles, a “Rota do Cacau”, que congregam alguns municípios
cacaueiros, com suas antigas fazendas de grande beleza e riqueza
arquitetônica, proporcionando ao turista, hospedagem, alimentação, dia de
campo e lazer. É possível reconhecer atividades de TER, nas regiões de
Ilhéus, Itabuna, Chapada Diamantina e na periferia de Salvador.
Em outros estados, a atividade vem se consolidando, principalmente nas
áreas próximos a grandes centros urbanos como é o caso do interior
paulista, que por vocação histórica se destaca no turismo rural. Este estado
atualmente apresenta mais de 800 empreendimentos catalogados pelo Guia
de Turismo Rural de São Paulo, ofertando os primeiros índices oficiais do
turismo rural paulista e nacional.

Turismo Rural Paulista: crenças e heranças
Martim Afonso de Sousa não poderia imaginar as voltas que o destino
daria àquelas terras que ganhara em doação do Rei de Portugal, afinal,
eram as mais remotas da Colônia e as mais distantes do Reino. Os padres
jesuítas, José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, que fundaram o Colégio
de Piratininga acima da serra do mar em 1554, também não conseguiriam
adivinhar o futuro daquele povoado que se formou ao redor do colégio e
que ganharia nome e status de vila, a Vila de São Paulo de Piratininga, que
futuramente ditaria os destinos deste país.
A Capitania, que era lugar de passagem de tropeiros, bandeirantes e
aventureiros que iam em direção à rica região das minas, com o tempo,
deixou de ser exclusivamente pouso de bandeirante para se transformar em
eixo agrícola nacional. Nas regiões que se estendia entre as atuais cidades
de Itu e Sorocaba, formaram-se as primeiras fazendas de cana-de- açúcar
que transformariam a vocação regional.

No século XIX as plantações de cana começaram a serem substituídas pelo
café e o dinheiro, advindo da atividade agro-exportadora, passam a ser o
principal combustível da economia paulista e brasileira. Frente a esse
processo de desenvolvimento econômico de São Paulo, a história da região
se une definitivamente a história do mundo rural.
Nesta fase, o desenvolvimento econômico social e cultural do país, tomou
novos rumos, à procura de novas terras agrícolas tornou-se eixo norteador
da economia paulista, e, assim, novos caminhos foram desbravados,
surgindo trilhas que adentraram ao interior que transformaram esse Estado
no maior pólo de desenvolvimento agropecuário nacional.
Em razão da diversidade cultural e da extensa área territorial, São Paulo,
com o tempo, se transformou em muitos “São Paulos”, cada um com suas
distintas características e peculiaridades, que se transformaram em
atrativos para as atividades turísticas rurais que adentraram pelo interior
paulista, com um caráter dinâmico e começaram a se consolidar criando
receitas alternativas que valorizam as atividades rurais, agregam valor aos
produtos agropecuários e diversificam a economia regional, promovendo o
desenvolvimento territorial e a valorização das práticas rurais.
Atualmente os empreendedores procurando diferenciar o produto ofertam
maior comodidade aos turistas, visando o aumento da demanda cria-se os
roteiros paulistas que nasceu como instrumento de desenvolvimento e
valorização da identidade cultural em programas de desenvolvimento
integrado e regionalizado como o Circuito das Frutas, novo pólo turístico
rural. Nesse, sítios, ranchos, chácaras e antigas fazendas reuniram-se
considerando os arranjos produtivos locais, desenvolvendo de forma
integrada e conjunta os atrativos turísticos, valorizando características e
ampliando a participação de empreendimentos rurais nos municípios
envolvidos no circuito.
Esses percursos permitem ao visitante passar um dia de campo em
diferentes roteiros, vivenciando atrativos rurais regionais, conhecendo
diferentes pomares, criações, culinária típica, produção caseira de vinho,

de cachaça, de queijos, de doces e de artesanato. Além do cultivo de
produtos que a região produz e visitas a antigas fazendas cheias de lendas
que dão à região um diferencial com o charme e a tranqüilidade do campo.
Graças a programas de integração do campo com a cidade, algumas das
tradicionais propriedades cafeeiras abrem-se para o turismo rural,
oferecendo a vivência do dia de campo, participação de ordenhas,
cavalgadas, da colheita a o beneficiamento do café e ao final do dia a
hospedagem em antigos casarões que dão a sensação do encontro com o
passado colonial.
Como podemos observar o Turismo Rural é um fator econômico que
contribui para o desenvolvimento de locais que o adotam como atividade
complementar na renda.
E nesse contexto o turismo rural vem promovendo desenvolvimento local
por meio dos roteiros rurais paulista valorizando assim o campo e seus
residentes ao complementar os rendimentos mensais dos proprietários.
Como exemplo apresentaremos a Cooperativa de Mulheres do Núcleo
Turístico Ribeirão Grande que usa dos valores da gastronomia local para a
produção de compotas, geléias, pães e bolos.

Estudo de Caso da Cooperativa de Mulheres Doceiras: Núcleo
Turístico Ribeirão Grande. Um destino do Turismo Rural.
Localizada no centro geográfico do Vale do Paraíba, importante região do
Estado de São Paulo, desde o tempo das grandes plantações de café,
Pindamonhangaba, município onde está localizado o grupo de cooperativa
das mulheres doceiras no Núcleo Turístico Ribeirão desponta como uma
das referências da região em prol do desenvolvimento e qualidade de vida
rural.
Formado pela bacia hidrográfica de Ribeirão Grande, a localidade fica
numa área de preservação permanente, localizada na encosta da serra da
Mantiqueira, a fonte do turismo da localidade e formada pelos valores
naturais, pelas matas, rios, pela harmonia entre a agricultura, pecuária e o
homem e por valores gastronômicos típicos locais.
Em Ribeirão Grande, a gastronomia vem assumindo o seu espaço de fato e
se destacando, por meio de novas técnicas de preparo e novas criações e
produções de receitas, bem como contribuindo para o desenvolvimento de
várias localidades.
As mulheres doceiras do núcleo Ribeirão Grande, por questões de
necessidades encontram na gastronomia uma forma superar os problemas
do desemprego, procurando o caminho e se sobressaindo nas atividades da
culinária.
Desde o ano de 2003, com apoios de entidades de fomento e
desenvolvimento como a Prefeitura local, SAB- Sociedade Amigos do
Bairro de Ribeirão Grande, CATI, SEBRAE e SENAI, reuniram esforços
para possibilitar as moradoras um aumento da auto-estima e aumento de
renda, incentivando a produção artesanal de doce “ de família’, feito com
produtos de seus quintais.

Aquilo que era desde antigamente um ato simplesmente caseiro de
cozinhar e produzir doces, começou a chamar atenção do visitante e turista
que ali passava para conhecer os atrativos naturais locais, se
transformando em novo atrativo local.
Assim, começou a organização do núcleo de produção, inicialmente, cada
dia em uma casa com o repasse da tecnologia e da receita de uma para
outra doceira da comunidade, muitas irmãs, tias, primas e vizinhas de
longa data e em segundo momento, começaram a se aperfeiçoar
participando de cursos de capacitação que resultou na melhoria do produto
e do envasamento.
Com o tempo realmente tal ação se transformou em produto de origem e
valorização regional e integrada com a ação comunitária da comunidade.
Complementando os planos de ação estratégica para desenvolvimento e
difusão, foi criado o Centro de Informações e Divulgação local,
carinhosamente apelidado por todas como o “Quiosque”.
Segundo o grupo de mulheres do grupo de fundadoras do projeto, a
construção do mesmo foi uma ação comunitária em sistema de mutirão,
com supervisão da administração municipal. Segundo moradores, foi
construído de pau-a-pique, antigo método de produção que usa barro e
bambu utilizado desde a época do Brasil- Colônia, seguindo a tradição
caipira, com material fornecido e retirados da região.
O projeto em Ribeirão Grande assim foi lançado em 26 de novembro de
2003, mudando a realidade local da comunidade que teve uma grande
inserção na mídia com jornais, rádios e canais de TV noticiando ações de
marketing fundamentais para a continuidade do processo.
Desde então, o núcleo que fomentou a valorização da comunidade rural em
geral, vem passando por diferentes fases e nos últimos tempos, as doceiras
de Ribeirão Grande encontram dificuldades de organização, ação e venda.
Identificaram durante o processo um erro estratégico no armazenamento
de doce em local de pau-a-pique, o “Quiosque”. Esse não se apresentou

como local ideal para a preservação dos mesmos, e ocorreram perdas
significativas do produto e isso abalou a equipe.
Também, as leis de vigilância sanitária e a necessidade das adequações que
permitam a possibilidades de vendas são entraves que necessitam ser
ultrapassado para a continuidade do processo. Porem,é fundamental
entender que todo o programa em andamento sempre exige mudanças e
adequações, que terão que ocorrer no decorrer do processo, acompanhando
a realidade e necessidade.
Finalmente, que não é fomentar projetos, a única responsabilidade das
agencias de fomentos, prefeituras, entre tantas outras entidades que hoje
participam da realidade de desenvolvimento do turismo. É fundamental e
manter uma fase de acompanhamento, ajustamento e realização do
planejamento.

Conclusão
É consenso que a atividade turística se caracteriza por sua grande
complexidade, não apenas pela grande quantidade de elementos que a
compõe, mas também pela diversidade de setores econômicos que
participam do seu desenvolvimento, favorecendo a atividade empresarial
de micro, pequeno, médio e grande porte. E acredita-se de fato que as
atividades turísticas e o produto da cooperativa de mulheres doceiras de
Ribeirão Grande fomentaram a redução da pobreza.
Observou-se, que o fenômeno das novas atividades no campo, foi
considerado, durante muitos anos, como formas de trabalhos inexpressivas
para o contexto rural. A partir de meados dos anos 1980, esses fenômenos
passaram a ser visto como forma estável e estrutural e transformou-se em
estratégia de desenvolvimento local.
Na localidade, a atividade foi fomentada no ano de 2003, pois se fez
necessário o amadurecimento local e a preparação das unidades familiares

de produção que participam da economia gerada pelo turismo como
fornecedores de produtos artesanais, bebidas e comidas típicas, bem como
mão-de-obra para os empreendimentos turísticos próximos,
complementando os proveitos de suas explorações.
Foi possível reconhecer, que o turismo desenvolveu-se, na região
analisada, concomitante a uma reanimação da migração urbano-rural. Isso
ocorre devido à atração que o campo exerce naqueles que foram para os
grandes centros urbanos e, após alguns anos, procuram retornar para sua
região de origem, a fim de estabelecer moradia definitiva e fugir da cidade.
Muitos desses "filhos da terra" são os novos empreendedores dessas
atividades.
Mas, identifica-se que esse projeto apresentado, é um estudo de caso de
grande interesse, com forte potencial, que alcançou resultados, mas precisa
ser analisado pois, o desanimo toma conta da comunidade.
Como sugestão para organizações governamentais, não governamentais e
da iniciativa privada locais que atuam direta ou indiretamente com as
atividades turísticas no espaço rural, acredita-se que seja necessário dar
início a ações concretas e de maneira articulada para o seu
desenvolvimento, fortalecimento e manutenção.

