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RESUMO

Em atividades desde 2015 na unidade UEMG – Carangola, o Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Turismo na Região da Serra do Caparaó - UEMG (GPETRSC/UEMG) tem

desenvolvido ações de levantamento e sistematização de dados sobre o turismo na referida região. Dentre as ações em curso cabe destacar a pesquisa sobre a tipologia de

Turismo Social desenvolvida a partir de 2016 com financiamento do PAPq/UEMG 02/2016. Considerando dados preliminares levantados pelo GPETRSC/UEMG sobre aspectos

sociais e históricos é possível demonstrar que a Região Turística do Pico da Bandeira tem uma das mais baixas médias de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM

de Minas Gerais (IBGE, 2015) e, considerando a quantidade e tipo dos atrativos turísticos, também um dos maiores potenciais para desenvolvimento da atividade turística do

Estado.

Com base nesse contexto regional e considerando que o Turismo Social é uma tipologia de turismo que promove a inclusão social, proporciona qualidade de vida e a prática da

cidadania pela utilização de meios e bens do arranjo produtivo do turismo, com aproveitamento sustentável dos recursos naturais e culturais, essa foi considerada a forma mais

adequada para o planejamento turístico, em escala regional, na região da Serra do Caparaó. 

Considerando o perfil dos visitantes por meio de pesquisa realizada pelo Circuito Pico da Bandeira em 2015, o gasto médio, per capito, é um dos mais baixos do Estado, o que

nos leva a considerar o Circuito com potencial para o desenvolvimento do Turismo Social, pela possibilidade de inclusão social das camadas mais baixas da sociedade no

consumo e na prestação de serviços turísticos. Essa tipologia de turismo é a forma mais adequada para se planejar a inclusão dos diversos níveis sociais, independente de idade

e situação financeira, visto que o Turismo Social facilita o acesso para grupos que, devido a condição socioeconômica, não poderiam realizar uma viagem a lazer ou participar de

atividades recreativas.
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