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RESUMO – A Paraíba que tem grande parte de seu território rural localizado em condições semiáridas,
espaço marcado pela escassez de água, exclusão social e degradação ambiental, para amenizar tal
realidade nos últimos anos vem mantendo uma intensa procura e adoção por novas práticas de
convivência voltada para temas como a gestão das águas, produção agroecológica, valorização de
recursos naturais, adaptação às mudanças climáticas, bem como a organização comunitária para
incentivar novas práticas rurais como o turismo rural que vem sendo adotado não só como ferramenta de
desenvolvimento territorial sustentável e valorização local, mas também como estratégia de promoção
destas outras práticas de convivência acima citadas. Com o objetivo de estimular a reflexão sobre o tema,
este artigo se propõe a apresentar algumas destas iniciativas de turismo rural vivenciadas nos municípios
de Areia, Boqueirão e Cabaceiras na Paraíba com focos nos atores, no ambiente social e econômico e nas
suas trajetórias voltadas para mudanças e inovações como a construção de redes de cooperação para o
fortalecimento dos circuitos curtos de proximidade, empreendedorismo e vivências criativas, acreditando
que estas experiências possam despertar o interesse comum e inspirar iniciativas semelhantes mesmo que
em outros contextos que não o semiárido.

Palavras chave: Turismo Rural, Semiárido, Paraíba

ABSTRACT – Paraíba which has a large part of its rural territory located in semiarid conditions, marked
by water scarcity, social exclusion, and environmental degradation, has in recent years maintained intense
demand and adoption for new practices of coexistence with the semiarid aimed at water management,
agroecological production, valorization of natural resources, adaptation to climate change, as well as a
community organization and new rural practices, among them rural tourism adopted not only as a tool for
sustainable territorial development and local valorization but also as a strategy for promoting these
innovative initiatives of coexistence. In order to stimulate a reflection on the theme of rural tourism as a
new practice of coexisting with the semiarid, this article aims to present some of these rural tourism
initiatives in the municipalities of Areia, Boqueirão and Cabaceiras with focus on the actors, the social
and economic environment and its trajectories linked to changes and innovations such as the formation of
a cooperation network, short circuits of proximity, entrepreneurship and creative experiences among
others, believing that these experiences can arouse common interest and inspire other initiatives even in
different contexts than the semiarid.
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1.  INTRODUÇÃO

O semiárido nordestino é uma das regiões mais
empobrecidas no Brasil, caracterizada por secas
frequentes e vulnerabilidade climática. Por ser uma região
marcada pela desigualdade oferece risco à
sustentabilidade local principalmente nas áreas rurais
voltadas para a agricultura familiar e comunitária.
Reconhecendo tal realidade e considerando as
dificuldades sociais, econômicas e ambientais enfrentadas
pela população rural do semiárido brasileiro ao longo dos
últimos anos vários estudos com foco na remissão de
pobreza e promoção da agricultura familiar vêm apoiando
ações voltadas para o desenvolvimento de projetos locais.
Diferentes atores institucionais como o Coletivo
Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), Governos
Estaduais, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), entre outros, vem
propondo a adoção de novas práticas de convivência
voltadas para o desenvolvimento territorial como a gestão
das águas, produção agroecológica, valorização de
recursos naturais, adaptação às mudanças climáticas,
empreendedorismo social, bem como a organização
comunitária em prol da implementação de novas práticas,
entre elas o turismo rural.
Na Paraíba, especificamente, um dos Estados do nordeste
brasileiro com grande parte de seu território rural
localizado em condições de semiárido o turismo rural em
comunidades rurais vem sendo adotado não só como
ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável,
mas principalmente como ação em prol da valorização da
cultura local sendo reconhecido como estratégia de
promoção e uma das iniciativas inovadoras de
convivência.
O Estado que é detentor de uma beleza cênica intrínseca à
grande diferença climática entre as serras e os sertões, a
diversidade de flora e fauna local e distintos modos de
produção tem um cenário aprazível e propício ao turismo.
Porém, não são somente estas condições que propiciam o
fortalecimento de atividades turísticas rurais no
semiárido, mas sim as iniciativas protagonizadas por
comunidades locais e suas trajetórias ligadas a mudanças
e inovações sem perder a identidade local que agregaram
valor, gerando novas formas de renda e aumento dos
empregos locais.
E é neste universo no qual os desafios econômicos,
sociais e ambientais são interligados dentro de uma
dimensão de tempo-espaço, história, memória e
territorialidade que este artigo se propõem a sistematizar
algumas experiências bem sucedidas desenvolvidas por

agricultoras e agricultores rurais que oferecem
experiências voltadas para o manejo de ovinos e caprinos,
preservação de recursos naturais, produção associada ao
turismo, preparação de alimentos a partir de diversidade
de produtos da região e organização comunitária.
O Coletivo CASACO, o Lajedo do Marinho com os
Condutores e Crocheteiras do Marinho e a Associação
ARTEZA localizadas nos municípios de Boqueirão e
Cabaceiras no coração do semiárido paraibano, e o
Projeto Flores Vila Real e a Comunidade Chã de Jardim
no município de Areia, território de transição entre serras
e sertão, serão as experiências vinculadas ao processo
produtivo do turismo rural descritas.
Dispostas a compartilhar sua aprendizagem sobre a
convivência com o seu habitat e a experiência do turismo
como ferramenta comunitária de promoção da produção,
cultura e identidade local, estas experiências nos faz
refletir não só sobre seus sistemas produtivos inovadores,
mas também sobre disposição, respeito ao seu ambiente
natural e ao próximo, algo cada dia mais raro neste Brasil
rural.

2. TURISMO RURAL COMO PRÁTICA DE
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Assistimos no fim da década de 1960, uma série de
estudos sobre turismo sustentável e responsável que citam
o turismo rural no universo turístico como afirma Graça
Joaquim (1997).
Concomitantemente a estes estudos, também o tema
turismo rural é citado quando dos debates sobre as
atividades pluriativas no campo que fazem reflexões
voltadas ao universo produtivo agropecuário como citado
por Graziano da Silva et al (1998), Veiga (2000) e cavaco
(2001).
Efetivamente os primeiros estudos sobre o tema surgiram
entre as décadas de setenta e oitenta quando autores como
Desplanques (1973) Mormont (1980) e Rambaud (1980)
contribuíram para a percepção do processo de
desenvolvimento do turismo rural em suas vertentes
econômicas, sociais e culturais. Posteriormente
Sall(1987), Requena (1993) Hauser (1993), Grolleau
(1993) Silva (1998), Oliveira (1997), Oxinalde (1994),
Crosby e Moreda (1996), Knigt (1996),Moinet (1996),
Barreras (1998), Tulik (1997), Almeida e Blos (1998),
Graziano da Silva (1998), Campanhola (1999), Roque
(2000), Portuguez (2006), entre outros, propuseram
análises e reflexões propriamente sobre o tema turismo
rural em distintas regiões e sobre diferentes perspectivas
como as de Donnermeyerer (2000) que reflete sobre
vivências das atividades turísticas rurais nas tradicionais
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comunidades Amish nos Estados Unidos da América, ou
mesmo Graziano da Silva (2000) que preconiza o turismo
rural como elemento importante para a gestão dos
territórios e para a manutenção de características culturais
de uma população.
Especificamente no que se refere aos estudos sobre
turismo rural no semiárido brasileiro, propondo reflexões
sobre a valorização das práticas de convivência e gestão
das águas, produção agroecológica, preservação de
recursos naturais, adaptação às mudanças climáticas,
organização comunitária com foco na remissão de
pobreza e valorização da cultura local, ainda que
timidamente, estão sendo feitos como os apresentados por
Benevides (1998) que aborda o desenvolvimento do
turismo sustentável como nova perspectiva para o campo
do nordeste, Coriolano e Vasconcelos (2007) e Coriolano
e Almeida (2011) que citam a atividade como busca de
alternativas ao modelo de dominação do território no
campo das ciências geográficas. Bem como, Silva et. al.
(2018) que apresenta estudos reconhecendo o potencial
para turismo rural e estabelece como fator limitador a
ausência de politicas públicas para fomento da atividade
no semiárido.
Com o objetivo de estimular a reflexão sobre o tema, este
artigo se propõe a apresentar algumas destas iniciativas de
turismo rural vivenciadas nos municípios de Areia,
Boqueirão e Cabaceiras na Paraíba com focos nos atores,
no ambiente social e econômico e nas suas trajetórias,
procurando refletir nestas vivencias, se o turismo rural
apresenta-se como um fator de transformação social que
além da possibilidade de geração de renda promove
aumento na qualidade de vida da população e melhoria de
sua autoestima o que em determinados momentos é tão ou
mais importante na perspectiva das comunidades
envolvidas abaixo descritas.

3. TURISMO RURAL: SISTEMATIZAÇÃO DE
CASOS INOVADORES NAS TRILHAS DO
SEMIÁRIDO PARAIBANO

3.1  CASACO: Coletivo Asa Cariri Oriental

O coletivo é uma das práticas mais bem-sucedidas de
organização social do Estado da Paraíba, reconhecida
tanto pelo protagonismo feminino como pela adoção de
práticas agroecológicas voltadas para uma melhor
convivência com o semiárido, é formado por mais de 30
propriedades da agricultura familiar localizadas em 14
municípios do Cariri Oriental e tem sua sede na tenda
agroecológica na cidade de Boqueirão no Cariri Oriental
aberta para a venda da produção do associado.
Segundo relatos do coletivo há algum tempo algumas das
propriedades associadas recebem visitantes oferecendo
algumas experiências voltadas para apresentação das boas
práticas ambientais e a luta pela agroecologia,
promovendo os bancos de semente e as oficinas das boas

práticas de convívio com o semiárido como reuso de
água, quintais produtivos, biodigestores e construção de
fogões ecológicos.
O coletivo atende visitantes de intercâmbios de
movimentos sociais e escolas oferecendo oficinas
temáticas de produção, também promovem almoços
temáticos organizados pelo grupo feminino CASACO que
é especializado em comidas tradicionais regionais e
produtos locais, procurando a valorização dos produtos e
receitas do semiárido e os valores das sementes da paixão.

“Nesta experiência, receber visitantes para o reconhecimento
das boas práticas de convivência com o semiárido é uma forma
de valorização da cultura local e da força do CASACO.
Também, é uma ferramenta de promoção das propostas
agroecológicas e inovação para acesso ao mercado. Liderança
CASACO - Coordenação do Coletivo quando do Intercambio do
Turismo Rural apoiado pelo PROCASE e FIDA (2019)”.

As visitas propostas pelo Coletivo CASACO, priorizam a
demonstração das boas práticas de convivência como as
cisternas e quintais ecológicos (Figura-1).

Figura 1: Boas Práticas do Coletivo CASACO

A coleta de dados no local com focos em algumas
questões norteadoras pré-estabelecidas voltadas para a
contextualização histórica, a contextualização da
comunidade e de suas experiências, bem como o
reconhecimento de algumas das boas práticas locais foi o
caminho adotado para a sistematização da experiência
(Figura-2).

Sistematização: Coletivo  ASA Cariri Oriental

Contextualização: Histórico
• O CASACO é uma organização que tem sua origem no
ano de 2002 com o grupo “Dimensão Social: Paróquia de
Boqueirão”, formada por agricultores familiares
reconhecidos experimentadores agroecológicos do
semiárido paraibano.
• O coletivo localizado no território do Cariri Oriental é
uma das práticas mais bem-sucedidas de organização
social do Estado da Paraíba, com protagonismo feminino,
fortalecimento de jovens lideranças, bem como, pela
adoção de práticas agroecológicas.
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• Algumas ações voltadas para as atividades de turismo
rural são, por exemplo: Oferta de almoço nas
propriedades rurais com estrutura de visitação; Visitas
técnicas para conhecer as práticas agroecológicas dos
associados e a sede do coletivo com a venda da produção
associada ao turismo.
• Coletivo adota importantes ações para a convivência

com o semiárido e para a garantia da segurança alimentar
como construção do “Banco de Semente da Paixão” e
organização da Festa da Semente da Paixão.

Contextualização: Comunidade e Experiência.
• O Coletivo CASACO prioriza o envolvimento de todos
os membros da unidade familiar
• Prioriza o envolvimento dos jovens nas atividades de
formação e integração.
• Considera-se que a experiência é uma atividade
consolidada
• É membro ativo da rede ASA Brasil.
• O coletivo influencia diretamente na qualidade de vida
dos associados, promovendo não só boas práticas
produtivas, mas também e no fortalecimento do papel do
jovem e no processo de sucessão familiar.

Contextualização: Boas Práticas
•Tenda Agroecológica localizada na sede do CASACO
que permite venda direto do produtor: Fortalecimento
Circuitos Curtos
•Fortalecimento do protagonismo feminino: Grupo
Mulheres CASACO que organização almoços com
produtos dos associados em várias localidades como
festas, feiras regionais, encontros institucionais entre
outros;
•Promove as práticas de convivência com o semiárido nas
propriedades associadas.
• Promove o Banco de Sementes da Paixão.
OBS: Os conteúdos apresentados podem servir como
referencia para outras iniciativas que podem ser
implementadas mesmo que em outros contextos,
fortalecendo assim a proposta de disseminação de
conhecimentos e aprendizagens a partir de
experimentações de pessoas e organizações.
Figura 2: Sistematização da Experiência Casaco

3.2  Cooperativa ARTEZA
A Cooperativa dos Curtidores e Artesãos de Couro de
Ribeira de Cabaceira ARTEZA está localizada no
Território Cariri Oriental, no Município de Cabaceiras.
Além da produção do couro e do artesanato recebem
visitantes para conhecer suas instalações como ferramenta

de promoção e venda de seus produtos enfatizando as
boas práticas agroecológicas de produção como
diferencial da cooperativa.

O uso do tanino vegetal, um produto natural para
curtimento do couro que permite à cooperativa produzir
couro de alta qualidade e de placas solares para a
produção da energia usada no curtume é, segundo relatos
dos membros da cooperativa uma forma de aliar tradição
e inovação em prol do fortalecimento das ações de
convivência com o semiárido.

Na ARTEZA a preocupação por fomentar o envolvimento
dos jovens nas causas ambientais e nos valores do
empreendedorismo social esta presente na fala das
lideranças da comunidade.

“Nossos pais trilharam caminhos duros em tempos que a
comida e a água faltavam. Mesmo sendo direito de todos não
existia. Hoje temos outra vida com boas casas, condições de
estudo e qualidade, porém temos que pensar que tudo pode
acabar se não preservarmos e se não envolvermos todos da
comunidade neste pensamento. Nova Liderança ARTEZA,
Presidente da Cooperativa em Intercambio do Turismo Rural
apoiado pelo PROCASE-FIDA (2019)”.

Sendo assim, a ARTEZA se destaca por fomentar o
protagonismo jovem, a qualificação da produção do
artesanato e criação de novos mercados pela inovação
(Figura-3).

Figura 3: Produção Associada Cooperativa ARTEZA

A coleta de dados no local com focos em algumas
questões norteadoras pré-estabelecidas voltadas para a
contextualização histórica, a contextualização da
comunidade e de suas experiências, bem como o
reconhecimento de algumas das boas práticas locais foi o
caminho adotado para a sistematização da experiência
(Figura-4).

Sistematização Cooperativa ARTEZA
Contextualização: Histórico
•Localizada no Território Cariri Oriental, no Município de
Cabaceira, a ARTEZA nasceu em 1998 para atender a
cadeia produtiva dos ovinos e caprinos com o curtume de
peles e produção artesanal.
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•Esta é uma experiência coletiva formada por famílias da
comunidade.
• Atualmente adquirem matéria prima de fornecedores de
outras localidades, pois optaram pelo curtume e produção
artesanal das peças e não mais pela produção
agropecuária dos ovinos e caprinos.

Contextualização: Comunidade e Experiência.
• A Cooperativa ARTEZA prioriza o envolvimento de
todos os membros da unidade familiar. As oficinas de
artesanato são nas cassas dos cooperados com a
participação de todos.
•Fomenta jovens lideranças cooperativas que inicialmente
tiveram o apoio da família para estudar na cidade mas
voltam capacitados para exercerem liderança no processo
administrativo assumindo a nova gestão da cooperativa
desde início de 2019.

Contextualização: Boas Práticas
•Fortalecimento da rede de produção e comercialização
local reconhecendo no trabalho em conjunto um caminho
para garantir a diversidade de produtos, com qualidade,
quantidade e regularidade na oferta.
•Produção de artesanato em couro com a adoção de
práticas mais sustentáveis à procura de harmonizar com a
natureza com o uso de energia renovável (placas solares)
e adoção de técnicas de curtume naturais e com menor
uso possível de componentes químicos.
•Artesanato como fator de geração de renda,
fortalecimento da cultura local e indutor para aumento da
consciência ambiental por parte dos artesãos.
•Protagonismo jovem e fortalecimento no processo de
formação de novas lideranças locais

Figura 4: Sistematização Cooperativa ARTEZA

3.3  Lajedo do Marinho: Crocheteiras e Condutores

Localizados no Território Cariri Oriental, no Município de
Boqueirão, o Lajedo do Marinho é um atrativo turístico
neste distrito rural.
A comunidade além de ofertar atividades de visitação,
produção associada ao turismo e almoços é possível
reconhecer como boa prática o diálogo entre os diferentes
atores do mesmo território, o fortalecimento das redes de
organização com parceiros institucionais que confere
visibilidade ao trabalho dos talentos locais e a procura por
ofertar experiências ao visitante que pode participar de
oficinas de crochê, espetáculos musicais ao por do sol e
acampamentos na área do lajedo.

Segundo relatos locais, o turismo rural nasce pela procura
da comunidade por melhoria da qualidade de vida e
aumento de renda que ao acreditar no potencial cênico da
localidade e na possibilidade de venda direta ao visitante
cria novas perspectivas e faz renascer novos pensamentos
que fortaleceram o coletivo.

“No Distrito do Marinho somos uma grande família,
minha esposa nasceu aqui e eu fui bem recebido, que vive
em um lindo de pedras, mas com pouca chance de
produção. Unimos força e acreditamos que
conseguiríamos mudar o rumo do nosso futuro.
Articulador da Rede Lajedo do Marinho em Intercambio
do Turismo Rural apoiado pelo PROCASE e FIDA
(2019)”.

Como diferencial local, a cooperação e adoção de
diversos canais da internet como forma de promoção e
integração com o turista que ao chegar ao Lajedo é
recebido como membro da comunidade como mostra a
Figura 5.

Figura 5: Recepção no Distrito do Marinho

A coleta de dados no local com focos em algumas
questões norteadoras pré-estabelecidas voltadas para a
contextualização histórica, a contextualização da
comunidade e de suas experiências, bem como o
reconhecimento de algumas das boas práticas locais foi o
caminho adotado para a sistematização da experiência
(Figura-6).

Sistematização Experiência Lajedo do Marinho
Contextualização: Histórico
•Lajedo do Marinho é uma localidade do Município de
Boqueirão no Território Cariri Oriental onde atuam as
associações comunitárias (Condutores do Marinho e as
Crocheteiras do Marinho).
• Distrito do Marinho é uma área rural do semiárido com

grande beleza cênica natural que detém um acervo único
de pinturas rupestres que já recebia alguns visitantes ainda
que informalmente.
•A Associação Condutora do Marinho surgiu da união
informal de monitores ambientais locais, fomentadas pelo
programa do SEBRAE PB voltado para o
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empreendedorismo, criatividade e produção associada ao
turismo no ano de 2014.
•A Associação Crocheteiras do Marinho é constituída por
um grupo de mulheres artesãs comunitárias formalizadas
também desde 2014.

Contextualização: Comunidade e Experiência.
•Esta é uma experiência coletiva formada por membros
comunitários, responsáveis pelas atividades de turismo
rural. Oferta camping para hospedagem, alimentação além
das trilhas e produção associada.
• Experiência nasceu da necessidade de aumentar a renda
da comunidade e em prol do fortalecimento da cultura
local.
• Fortalecimento das redes com parceiros institucionais
que originou recursos e assessoria para promoção da
localidade e apoio infraestrutura.
• Envolvimento familiar
•Considera-se que a experiência uma atividade
consolidada, mas que necessita um maior envolvimento
dos jovens locais.

Contextualização: Boas Práticas
• Nesta localidade é possível reconhecer fortalecimento de
redes no mesmo território (crocheteiras e monitores
ambientais).
•Atividades de Turismo e Produção Associada já
consolidada e reconhecida como caminho de integração
social.
•Inovação para acesso ao mercado com participação em
feiras e promoção de desfiles de moda com as peças
produzidas pelas crocheteiras.
•Fortalecimento dos ativos culturais além do
protagonismo feminino.
•Valorização da arte popular inspirada nas belezas
naturais locais e nas singularidades do Distrito do
Marinho com o histórico pitoresco de formação.
Figura 6: Sistematização da Experiência Lajedo Marinho

3.4  Comunidade Chã de Jardim
Localizada no Brejo Paraibano, no Município de Areia
que faz divisa com o município de Remígio já área do
semiárido paraibano, Chã de Jardim fica localizada à
beira da estrada que liga a capital ao centro do município
de Areia.
Esta comunidade onde atualmente vivem
aproximadamente 200 famílias de agricultores familiares
é reconhecida como percursora do turismo rural na
Paraíba oferecendo atividades de lazer, produção
associada ao turismo, visitas guiadas na pequena fábrica
de produção de polpa de frutas, gastronomia local do

Restaurante Vô Maria, trilhas e práticas ambientais em
uma Unidade de Conservação (UCs).
Segundo relatos da comunidade as atividades turísticas
rurais em Chã de Jardim tiveram início nos encontros da
igreja quando jovens se encontravam após as missas para
debaterem ações comuns em prol da remissão de pobreza
e criação de oportunidades locais.

“Tínhamos que encontrar um caminho. A falta de
oportunidades e da água dificultava nossas vidas, mas
não tirava nossas esperanças” Jovem Líder Comunitária
em Intercambio do Turismo Rural apoiado pelo
PROCASE e FIDA (2019)”.

A comunidade, que foi beneficiada com a construção de
uma fábrica de polpa de frutas em programa de
desenvolvimento sustentável do Governo Estadual
fomentado pelo BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) também participou do programa de
empreendedorismo local do SEBRAE com o objetivo de
incrementar renda local e integrar todas as tradicionais
práticas agrícolas e pecuárias com atividades de visitação.

A adoção da prática de turismo rural envolvendo vários
atores do território, o reconhecimento das aptidões
individuais para o fortalecimento do coletivo, a
priorização e manutenção das relações comunitárias e o
fortalecimento das redes de organização são consideradas
ações inovadoras e diferencial local, bem como, a
produção associada ao turismo baseadas nos princípios da
economia solidária e da valorização das diferenças como
demonstra a  Figura-7.

Figura 7: Restaurante Vó Maria em Chã de Jardim

A coleta de dados no local com focos em algumas
questões norteadoras pré-estabelecidas voltadas para a
contextualização histórica, a contextualização da
comunidade e de suas experiências, bem como o
reconhecimento de algumas das boas práticas locais foi o
caminho adotado para a sistematização da experiência
(Figura-8).
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Sistematização Experiência Comunidade Chã de Jardim
Contextualização: Histórico
*Esta é uma experiência coletiva formada por membros
do grupo da juventude unida católica da comunidade Chã
de Jardim que criaram a ADESCO Associação para o
Desenvolvimento Sustentável da Chã de Jardim.
*ADESCO é uma entidade formalizada responsável pelas
atividades da agroindústria da polpa de fruta,
comercialização de produtos rural e do turismo rural.

Contextualização: Comunidade e Experiência.
•Motivação: Criar novas opções de renda para a
manutenção da juventude rural em Chã de Jardim;
•Vínculos: Fortalecimento das redes com parceiros
institucionais que originou recursos e assessoria do
SEBRAE PB para implementação da atividade de turismo
rural bem como da Prefeitura Municipal para promoção
da localidade e apoio infraestrutura.
•Envolvimento familiar
•Considera-se que a experiência já é uma atividade
consolidada que terá continuidade independente de crises
financeiras ou problemas internos.

Contextualização: Boas Práticas
•Fortalecimento do protagonismo jovem.
•Valorização dos ativos culturais com a produção
associada ao turismo.
•Fortalecimento da comunidade e de seus ativos culturais
envolvendo diretamente 50 jovens e indiretamente quase
200 famílias.
*Melhor acesso ao mercado com venda direta ao
consumidor final (turista).
*Adoção das normas de segurança e acessibilidade
(cadeirantes, deficientes visuais entre outros) nas
experiências de lazer e turismo ofertadas.

Figura 8: Sistematização da Experiência Chã de Jardim

3.5 Flores Vila Real
Localizado no Brejo Paraibano no Município de Areia o
protagonismo feminino e o turismo rural como ferramenta
de promoção e acesso ao mercado são os modelos
adotados no local.
O projeto Flores Vila Real teve seu início quando as
mulheres da comunidade reconheceram a importância de
agregar novas rendas ao orçamento familiar e a
necessidade de conquistar espaços de resistência de
gênero no campo à procura de uma melhor qualidade de
vida.
A gestão coletiva liderada pelas mulheres foi o caminho
encontrado para transformar a realidade local propondo
como inovação a implementação das atividades voltadas
ao turismo rural como forma de valorizar e vender a
produção.
Nas Flores Vila Real, o visitante é levado para passear no
jardim produtivo conhecendo os berçários de produção,

uma das técnicas produtivas inovadoras adotadas, e ao
fim vivencia uma oficina de plantio de flores com a
possibilidade de trocar experiências com o coletivo local.
Nesta experiência existem as boas práticas voltadas para a
agroecologia e inovação para acesso ao mercado, à
valorização dos ativos culturais além do protagonismo
feminino juvenil rural (Figura-9).

Figura 9: Práticas de bem receber em Flores Vila Real

A coleta de dados no local com focos em algumas
questões norteadoras pré-estabelecidas voltadas para a
contextualização histórica, a contextualização da
comunidade e de suas experiências, bem como o
reconhecimento de algumas das boas práticas locais foi o
caminho adotado para a sistematização da experiência
(Figura-10).

Sistematização Experiência Comunidade Flores Vila Real
Contextualização: Histórico

•A implementação do projeto tem início quando as
mulheres da comunidade reconhecem a importância de
agregar novas rendas ao baixo orçamento familiar e
conquistar espaços de resistência de gênero no campo
•A gestão coletiva liderada pelas mulheres foi o caminho
adotado para transformar a realidade local.
* Escolha de produzir flores foi embasada em gostos
pessoais do grupo, mas não conheciam técnicas
produtivas e as dificuldades de mercado.

Contextualização: Comunidade e Experiência.
• O Projeto Flores Vila Real prioriza o estudo e a
educação dos membros em prol da melhoria da qualidade
de vida e para aprimorar técnicas produtivas de flores.
• Prioriza o envolvimento das mulheres nas atividades e o
fortalecimento de uma rede de parceiros institucionais.
• Esta experiência é uma atividade produtiva rural
consolidada, mas ainda em fase de amadurecimento na
área de prestação de serviço turísticos.
• Turismo fortaleceu compra diretamente do produtor,
encurtando assim as cadeias produtivas.

Contextualização: Boas Práticas
• Esta é uma experiência que se destaca pelas ações em
prol do fortalecimento comunitário e pelo protagonismo
feminino
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•O fortalecimento da rede de parceiros institucionais é
uma das boas práticas observadas na experiência;
•A renda gerada pelo projeto promoveu a melhoria da
qualidade de vida das associadas que permitiu
investimento em estudos e nas propriedades rurais
individuais
•A abertura da área da associação (estufas) para atividades
de turismo e venda direta ao consumidor final aumentou a
responsabilidade da associação em adotar práticas
ambientais como diminuição de uso de agrotóxico,
manejo e reuso das águas entre outros.
Figura10: Sistematização da Experiência Flores Vila Real

4. CONCLUSÕES
O turismo rural reconhecido como atividade de
desenvolvimento territorial no semiárido brasileiro vem se
se fortalecendo como estratégia de valorização das
práticas de convivência como a gestão das águas,
produção agroecológica, valorização de recursos naturais,
adaptação às mudanças climáticas, organização
comunitária com foco na remissão de pobreza e
valorização da cultura local.
O turismo rural apresenta-se como um fator de
transformação social, pois além da possibilidade de
geração de renda ele promove aumento na qualidade de
vida da população e melhoria de sua autoestima o que em
determinados momentos é tão ou mais importante quanto,
na perspectiva das comunidades envolvidas.
Dessa forma pode-se concluir que o turismo rural no
semiárido não é somente uma atividade de visitação e
lazer, mas sim uma atividade contextualizada de
transformação e emancipação social que permite o
entendimento da essência além dos fatos.
Cabendo ressaltar, que este simples texto de
sistematização não tem a pretensão de proporcionar uma
compreensão profunda sobre as dinâmicas do semiárido,
mas sim prospectar um olhar diferenciado sobre o tema
como elo de transformação.
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