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Resumo: Esta pesquisa acompanhou o Projeto Boas Práticas do Turismo de Base Comunitária - 
TBC financiado pelo Ministério do Turismo com o escopo de ordenar os atrativos enquanto produto 
de TBC. O Núcleo do Boné vem se destacando na gestão do TBC, quando a família se envolve com 
hospedagem domiciliar, camping, guiagem e restaurante rural. Neste contexto, o objetivo desta 
pesquisa-ação foi caracterizar a identidade turística deste núcleo localizado no Território da Serra do 
Brigadeiro, Minas Gerais, Brasil. Para tanto, os parâmetros pesquisados como atrativos foram: 
unidades de conservação, água, mata, cultura, espaço de convivência, produção associada ao 
turismo e hospitalidade. A identidade turística reconhecida está associada à presença de unidade de 
conservação em equilíbrio ambiental; da agua enquanto recurso de balneabilidade e lazer; da cultura 
das festas folclóricas com os saberes e fazeres da família agricultora e do espaço de convivência 
possibilitando vivências entre visitantes e anfitriões. 
Palavras-chave: atrativos turísticos, sustentabilidade, economia criativa, desenvolvimento territorial. 

 

Introdução 

O turismo trabalhado na agricultura familiar pode complementar a renda através da 

comercialização de produtos e serviços diretamente ao visitante dentro da propriedade rural. 

Neste cenário, o turismo possibilita a valorização da família agricultora, uma vez que a sua 

cultura torna-se o atrativo turístico, com efeitos no aumento da auto-estima da população. 

Segundo o plano de desenvolvimento territorial da Serra do Brigadeiro (CTA-ZM, 

2004), foi definido como um dos eixos estratégicos de ação nas comunidades do entorno do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro o turismo rural, que pretende explorar o potencial 

turístico da referida unidade de conservação e do Território de maneira a promover a 

qualidade de vida das comunidades, sem descaracterizá-las e/ou desrespeitá-las.  
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A popularização do termo “potencial turístico” ocorre pela falta de conceitos mais 

precisos dessa expressão e da pouca possibilidade de se avaliar de forma clara esse 

“potencial” com os métodos e instrumentos até agora criados para tal finalidade. 

Nesse sentido, Matheus (2003) e Almeida (2006), citam a importância de se 

conhecer a realidade quanto ao potencial turístico, ao detectar que a ótica errada deste 

potencial pode resultar impactos negativos para o meio ambiente. 

Com esta ótica, estudos sobre indicadores são utilizados como uma das técnicas 

para se conhecer de fato o estágio em que se encontram os produtos e serviços turísticos. 

Filetto (2009) e Costa (2010) em seus estudos sobre indicadores constatam o seu poder de 

sintetizar conjuntos complexos de informações turísticas, e, apresentar significados 

relevantes dos aspectos analisados. 

O Programa de Redução da Pobreza pela Exportação – PRPE (Export-Led Poverty 

Reduction Programme – EPRP), do International Trade Center – ITC (Centro de Comércio 

Internacional) aspira ao aumento da capacidade empreendedora de produtores e 

prestadores de serviços nas comunidades (UNCTAD/WTO, 2005). O objetivo do PRPE é 

aumentar o nível de vida das comunidades tradicionais desfavorecidas, tendo o aumento da 

qualidade e da quantidade da produção e dos serviços oferecidos pelas mesmas, 

respondendo às necessidades dos principais mercados internacionais e nacionais. 

Com base nessas premissas, as Entidades do Centro de Pesquisa e Promoção 

Cultural - CEPEC e da Associação dos Amigos de Iracambi tomaram a iniciativa de 

associarem-se para desenvolver uma proposta de turismo responsável para aproveitar o 

potencial turístico do Território da Serra do Brigadeiro buscando apoio da REDE TRAF. De 

acordo com a realidade desta iniciativa turística, a proposta leva planejamento e gestão 

comprometidos com trabalhos em rede. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é caracterizar a identidade turística do núcleo de 

turismo de base comunitária do Boné no Território da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, 

Brasil. 

Esta caracterização será conduzida por parâmetros e indicadores de Turismo de 

Base Comunitária – TBC, os quais serão apresentados nas seções subsequentes, no 

decorrer deste trabalho. Somado a isso, acredita-se que o reconhecimento da identidade 
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turística de um território pela comunidade é um dos aspectos importante para uma ação em 

prol da sustentabilidade e do desenvolvimento local. 

Para Benevides (2002), a viabilidade de realizar o desenvolvimento local através do 

turismo dependeria da equalização de cinco objetivos: preservação/conservação ambiental; 

manutenção da identidade cultural; geração de ocupações produtivas de renda; desenvolvimento 

participativo; e, qualidade de vida. Assim, a identificação de atrativos e seus indicadores 

compatíveis com estes objetivos subsidia o planejamento para a valorização a identidade turística 

do Território da Serra do Brigadeiro. 

 

Um Turismo Rural Responsável 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, de forma 

participativa e democrática, caracteriza turismo rural na agricultura familiar, como a atividade 

turística que ocorre na unidade de produção dos agricultores familiares que mantêm as 

atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e 

compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços 

de qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos (Brasil, 2003). Com este propósito 

a Rede TRAF, fomenta várias ações que também culminam com o turismo responsável 

priorizando a sustentabilidade da atividade. 

Aproximando-se ainda mais da realidade turística da Serra do Brigadeiro, surgiu o 

Turismo Baseado na Comunidade – TBC, apresentado pelo UNCTAD/WTO (2005) e 

reconhecido em Catmandu, no Nepal, como uma interação visitante/anfitrião, cuja 

participação é significativa para ambos e gera benefícios econômicos e de preservação para 

as comunidades e o meio ambiente local. 

O TBC tem sido objeto de estudo de autores do Brasil e do exterior, como é retratado 

por Moraes, Emmendoerfer e Costa (2013), ao apresentarem uma breve compilação dos 

conceitos e dos elementos relevantes para a gestão do TBC. Neste sentido, o turismo 

comunitário pode ser considerado uma estratégia para que populações tradicionais, independente 

do grau de descaracterização, frente à hegemonia das sociedades urbanas industriais, sejam 

protagonistas de seus modos de vida próprios, tornando-se uma alternativa possível ao modo de 

vida materialista-consumista (Sampaio, 2005). Essas comunidades são definidas por critérios 

geográficos, como um território isolado; culturais, compartilhando costumes, usos e tradições; ou 
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por funções socioeconômicas, variando por modos de produção e distribuição (Barreto, 2004). 

Assim, tais comunidades podem encontrar o principal atrativo do turismo comunitário: a 

solidariedade. Isso é possível ao considerar a convivência uma relação social em que há interesse 

pelo outro, pelo diferente, pela autenticidade no seu jeito de falar, cantar, dançar, comer, entre 

outros, e respeita a simplicidade existente nas comunidades tradicionais. 

 

Uma Ferramenta para o Turismo Rural 

Os indicadores de sustentabilidade começaram a serem desenvolvidos a partir dos 

anos 1980, de acordo com a definição de desenvolvimento sustentável existente no relatório 

Bruntland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, faz 

parte de uma série de iniciativas, anteriores à  Agenda 21, as quais reafirmam uma visão 

crítica do modelo de desenvolvimento adoptado pelos países industrializados e reproduzido 

pelas nações em desenvolvimento. Atualmente, inúmeros organismos governamentais, não-

governamentais, institutos de pesquisa e universidades fazem uso de indicadores de 

sustentabilidade. Segundo Magalhães (2007), em nível mundial podem-se citar órgãos que 

fazem uso de indicadores de sustentabilidade, entre outros, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA). 

Conforme Cerro (1993), a natureza diversa e com frequência intangível dos recursos 

turísticos, unida à inevitável carga de subjetividade que é tolerada em toda valoração 

estética tem dificultado enormemente a elaboração de uma metodologia que permita uma 

gestão turística racional e sistemática. 

De acordo com o IBGE (2008) indicadores são ferramentas constituídas por uma ou 

mais variáveis que, associadas através de diversas formas, revelam significados mais 

amplos sobre os fenômenos a que se referem. As medidas devem evidenciar mudanças que 

ocorrem em uma dada realidade, principalmente pela ação do homem. Assim, indicadores 

como ferramentas de gestão do turismo norteiam as decisões do poder público, bem como 

da iniciativa privada, no planejamento de ações, assim como no monitoramento das 

transformações territoriais que serão impingidas no espaço (Costa, 2010). 

Desta forma, indicadores de desenvolvimento local podem ser empregados no 

contexto do Turismo de Base Comunitária – TBC (Miller, 2001). No Brasil, existem 
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proposições de indicadores para TBC indicados no relatório da LTDS (2009) e no trabalho 

de Moraes, Ribeiro e Emmendoerfer (2013), que foi elaborado de modo indutivo e com base 

na experiência dos pesquisadores juntamente com empreendedores de TBC em Territórios 

com a configuração de Parques Florestais. 

Parte-se da premissa para fins deste trabalho que indicadores podem contribuir com 

o reconhecimento da identidade turística de um território. Vale ressaltar que a identidade 

turística enquanto uma categoria de estudo na comunidade científica tem sido estudada 

desde os anos 80 com destaque para as pesquisas de Lanfant, Allcock e Bruner (1995) e 

Pitchford (2008). Neste trabalho, entende-se por identidade turística: as características 

tangíveis e intangíveis, naturais e/ou artificiais, que representam a história e os traços 

culturais de um determinado território, que foram socialmente construídos pela população 

local em interação com os seus visitantes, que reconhecem mutuamente os (potenciais) 

atrativos que estimulam o turismo neste território. 

Desta forma, com base neste entendimento proposto, e considerando o contexto do 

TBC, será exposto a seguir o processo (técnicas, etapas, parâmetros e indicadores 

empregados) para a caracterização do núcleo de turismo de base comunitária do Boné no 

Território da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, Brasil. 

 

O lócus do estudo empírico 

A área geográfica da pesquisa se encontra no município de Araponga, Minas Gerais 

(MG), região sudeste do Brasil, inserido no Território da Serra do Brigadeiro (Figura 1) 

estabelecido dentro dos princípios da política pública do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), no qual o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro está localizado.  
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Figura 1 - Distribuição altimétrica dos municípios no Território da Serra do Brigadeiro, MG, 
Brasil. Fonte: Adaptado a partir de CTA-ZM (2004).  

 

Nesta região foram selecionadas 04 famílias parentes entre si, totalizando 16 

membros, sendo 5 do sexo feminino e 11 do sexo masculino trabalhando uma propriedade 

rural em regime de empresa comunitária identificadas como núcleo. Estas famílias 

participam do Programa de Turismo de Base Comunitária em conjunto com mais 26, 

distribuídas em 4 núcleos de turismo de base comunitária desenvolvido pelo Centro de 

Pesquisa e Promoção Cultural – CEPEC e Associação Amigos de Iracambi apoiado por 

meio de edital a fundo perdido pelo Ministério do Turismo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho aproxima-se do método conhecido como pesquisa-ação (Thiollent, 

2011) porque acompanhou as ações do projeto Boas Práticas de Turismo de Base 

Comunitária com o intuito de intervir na realidade estudada por meio do agrupamento de 

propriedades rurais em núcleos a fim de identificar os atrativos passíveis de serem 

transformados em produtos turísticos.  

Neste sentido, as seguintes técnicas enumeradas foram utilizadas para a elaboração 

da matriz de ordenamento dos atrativos do turismo de base comunitária na Serra do 

Brigadeiro, sendo: 

1. Com base no mapeamento de Sansolo e Bursztyn (2009), foram identificados sete 

parâmetros conceituados a partir de Moraes (2011) e utilizados nas matrizes, enquanto 

atrativos de turismo de base comunitária sendo:  

 Unidade de Conservação = expressa a existência de áreas protegidas, neste caso o 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e suas relações com as comunidades 

envolvidas com o TBC; 

 Água = expressa a presença do referido recurso natural disponível para atividades interativas 

de lazer e recreação voltados para o TBC onde acontecem relações ambientais, sociais e 

culturais entre a comunidade e os turistas; 

 Mata = expressa a presença do referido recurso natural em condições de ser utilizado 

pela comunidade por meio de atividades interativas de lazer e recreação voltadas para o 
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TBC, onde acontecem relações ambientais, sociais e culturais entre a comunidade e os 

turistas; 

 Cultura = expressa a presença de bens localizados nos sitios turísticos que contem 

determinadas características peculiares relacionadas a aspectos arquitetônico, histórico, 

cultural, folclórico e sócio-econômico, em condições de serem utilizados através de 

atividades de lazer e recreação voltados para o TBC; 

 Espaço de convivência = são locais peculiares que a comunidade compartilha suas 

experiências diárias no meio rural como a venda, o bar, a praça, a sombra da árvore, a 

varanda da casa, entre outros, na mesma região frequentada conjuntamente por turistas 

e residentes onde pode haver recreação e lazer; 

 Produção associada ao turismo = é toda e qualquer produção artesanal e agropecuária 

que detém atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região 

capazes de agregar valor aos sítios turísticos através de trocas de saberes e fazeres, 

com a participação na rotina da propriedade; 

 Hospitalidade = refere-se a relação peculiar entre hospedeiro e hóspede através de 

vivências compartilhadas, onde é manifestada a dinâmica do dom na convivência entre 

indivíduos que pertencem a sociedades e culturas diferentes 

 

2. Para cada parâmetro (atrativo turístico), selecionou-se sete indicadores com base 

na metodologia de hierarquização de atrativos apresentado pelo Centro Interamericano de 

Capacitación Turística – CICATUR da Organização dos Estados Americanos - OEA. Estes 

indicadores foram ajustados conforme Moraes (2011), para caracterizar a atividade de TBC, 

sendo:  

 Grau de uso atual = permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo e sua 

importância para o município.  

 Representatividade = fundamenta-se na singularidade ou raridade do atrativo. Quanto 

mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante ou prioritário. 

 Apoio local e comunitário = a partir da opinião dos líderes comunitários, deve-se analisar 

o grau de interesse da comunidade local para o desenvolvimento e disponibilidade ao 

público. 
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 Estado de conservação da paisagem = observar in loco o estado de conservação da 

paisagem que circunda o atrativo. Neste item é analisada a ambiência do atrativo. 

 Infraestrutura: verificar in loco, se existe infra-estrutura disponível no atrativo e o seu 

estado. 

 Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

 

3.  Esta matriz foi trabalhada em todas as propriedades rurais envolvidas com o 

projeto. 

4. As pontuações foram tabuladas por propriedade rural e agrupadas no núcleo para 

posterior análise. 

5. Para cada propriedade foram somadas as pontuações dos indicadores dentro de 

cada parâmetro. 

6. Para cada propriedade foram somadas as pontuações dos parâmetros em cada 

indicador. 

7. O resultado das somatórias foi tabulado no núcleo. 

8. O ordenamento dos parâmetros e dos indicadores foi feito a partir das somatórias 

individuais em cada propriedade e encontrada as respectivas médias, as quais foram 

classificadas. 

9. Na descrição dos indicadores e parâmetros trabalhados retrataram-se as 

particularidades do Núcleo do Boné, tornando esta matriz específica para o caso estudado. 

10. Esses valores foram totalizados para cada indicador e para cada parâmetro, 

variando entre 0 e 21 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Classificação dos parâmetros de TBC no Território da Serra do Brigadeiro 

Pontuação Classificação 

0,0 – 7,0 Parâmetros considerados não atrativos 

7,1 – 14,0 Parâmetros considerados atrativos 

14,1 – 21,0 Parâmetros considerados produtos 

Fonte: Moraes (2011, p.116) 

 

Desta forma, com base nessas etapas que compuseram o percurso metodológico 

realizado nesta pesquisa, foi possível caracterizar a identidade turística do núcleo de turismo 
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de base comunitária do Boné no Território da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, Brasil, 

apresentada a seguir. 

 

Resultados e Discussões 

As famílias selecionadas do Núcleo de Turismo de Base Comunitária do Boné para 

participarem do projeto apresentaram duas características básicas, que foram os requisitos 

que as credenciaram. A primeira foi ter produtos a serem comercializados com base na 

proposta da economia solidária. A segunda característica foi ter estrutura para alguma 

vivência com a atividade. 

Neste núcleo estão envolvidas 4 famílias de agricultores que também são parentes 

entre si. Cultivam o café, com uma estrutura com máquina de limpar café, armazém e trator. 

Na estrutura turística apresentam um restauranate familiar, dois módulos de hospedagem 

com 3 quartos com 2 camas em cada quarto, oferecendo 12 leitos. Trabalham com camping 

e fornecem sanitários e banheiros. No núcleo se localiza a caminhada até o Pico do Boné 

com 1635 metros de altitude, sendo a mais pitoresca do interior do Parque Estadual da 

Serra do Brigadeiro, além da trilha do carvão que também pode ser percorrida por montain 

bike. Como atrativos existe várias cachoeiras, além de poder ser vivenciados a casa de 

forno, onde se produz os quitutes e quitandas, um curral com leite ao pé da vaca, uma 

pescaria tradicional noturna de cambeva com parão e um passeio de trator pela comunidade 

e a apresentação da folia de reis do Boné. Este núcleo credenciado também no programa 

de economia solidária fica no município de Araponga, a 15 km da sede. 

Para o núcleo de turismo de base comunitária do Boné fica demonstrado que os 

parâmetros considerados atrativos de base comunitária foram mata, produção associada ao 

turismo e hospitalidade, sendo os parâmetros considerados produtos foram unidade de 

conservação, água, cultura e espaço de convivência, conforme sistematizado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Sistematização dos parâmetros e seus indicadores no Núcleo Boné de TBC da Serra do 
Brigadeiro. 

 
INDICADORES 

PARÂMETROS 

UC* Água Mata Cultura EC** PAT*** Hospitalidade 

Potencial de atratividade 9 9 5 8 9 5 3 

Grau de uso atual 6 6 4 6 6 3 3 

Representatividade 3 9 5 6 9 3 8 

Apoio comunitário local 9 9 9 8 5 6 9 
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Estado de conservação  
da paisagem 

5 5 6 8 6 6 4 

Infra-estrutura 5 6 8 2 6 5 6 

Acesso 7 6 6 3 6 6 6 

MÉDIA 15 17 14 15 16 11 13 

* UC =  Unidade de Conservação ** EC = Espaço de Convivência ***Produção Associada ao Turismo. 
Fonte: Moraes (2011, p.100). 

 

Este núcleo localizado na região onde ocorre considerável fluxo de visitação por 

causa da trilha que dá acesso ao pico do Boné, atrativo que se encontra no interior da 

referida UC. Este fato estabelece para com o atrativo “unidade de conservação” o 

reconhecimento do potencial de atratividade devido aos recursos hídricos, faunísticos e 

florísticos lá existentes. Os indicadores que mais contribuíram para a caracterização da UC 

como produto foram o potencial de atratividade que a mesma determina, asociado ao apoio 

comunitário que se faz presente para se obter a visibilidade regional e influenciar um fluxo 

turístico. 

A água é um atrativo bastante requisitado pelos turistas em geral. Neste núcleo 

existem cachoeiras com piscinas naturais que podem ser aproveitadas tanto no interior da 

UC como no núcleo. O parâmetro é justificado como produto de TBC pelos indicadores 

representatividade das belezas cênicas e o apoio comunitário local, que contribui com 

mutirões de limpeza dos rios e cachoeiras. 

A mata pode ser melhor trabalhada pelos integrantes do núcleo. As trilhas 

exploradas na região limitam-se à do Pico do Boné e à do Carvão, sendo que existem várias 

outras que podem ser exploradas enquanto atividade ecoturística pela comunidade e 

turistas. O indicador apoio comunitário reforça a importância deste atrativo de base 

comunitária no núcleo. 

A cultura obteve valor que o credencia como produto de TBC devido a existência do 

grupo folia de reis do Boné, que vem se apresentando para visitantes e turistas do núcleo. 

Esta experiência de mostrar a cultura tem potencial de atratividade e com apoio comunitário 

vem mantendo a conservação da paisagem, justificando assim, a pontuação dos referidos 

indicadores.  

Conforme interpretado, uma estratégia de aproveitamento dos atrativos, sob a ótica 

cultural neste núcleo, pode ser seguida na experiência da Fundação Casa Grande. Esta 

desenvolve um trabalho com jovens em Nova Olinda, com ênfase no turismo cultural, como 
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uma escola de referência em gestão cultural com atividades formadoras em comunicação 

social, artes cênicas, música e educação patrimonial. Estas atividades vêm estimulando um 

fluxo de visitantes, onde os turistas se hospedam nas casas dos jovens que atuam na 

Fundação (Brasil, 2010). 

Para caracterizar o EC, existe um restaurante familiar, com bar em anexo, onde 

ocorrem confraternizações apoiadas pela comunidade local justificando a pontuação do 

indicador potencial de atratividade. Neste ambiente a presença dos moradores é 

apresentada com representatividade, onde se encontram para jogar sinuca, baralho e ouvir 

causos da região contados pelos moradores locais. Este ambiente obteve a pontuação que 

o credencia como produto de TBC. 

A PAT mostrou que a alimentação servida no restaurante deve utilizar melhor os 

produtos da propriedade. O artesanato de palha de café, estimulado pelo CEPEC, vem 

sendo comercializado no núcleo, incentivando mais uma fonte de renda. Esta realidade, 

ainda não credencia esta produção como atrativo de TBC. 

A hospitalidade da Pousada Remanso é pitoresca, sendo um empreendimento 

turístico pioneiro no entorno do PESB. Este parâmetro, pela pontuação recebida, não 

confere a característica de atrativo de TBC. A decoração da Pousada não a torna um 

ambiente mais aconchegante, não aproveitando este potencial de atratividade, justificando 

assim a pouca pontuação, quando foi realizada a pesquisa.  

Um dos casos mais conhecidos e estudados de TBC brasileiro é o da Prainha de 

Canto Verde, no litoral do Ceará. O planejamento da atividade teve início em 1994, valendo-

se do planejamento participativo e descentralizado (Zechner et al., 2010). Esta é a proposta 

de planejamento que se pretende realizar neste núcleo.  

A experiência turística deste núcleo é muito semelhante ao Consórcio Cooperativo 

Rede Ecoturística Nacional – COOPRENA na Costa Rica. Zechner et al. (2010) relata a 

existência de uma comunidade, onde as principais atividades realizadas foram a 

capacitação de famílias de agricultores, trabalho em rede e implantação do ecoturismo 

comunitário. A COOPRENA destacou-se na organização social, inserção das mulheres e 

jovens nos projetos desenvolvidos, preservação dos recursos naturais e resgate cultural. 

Esta experiência se assemelha, enquanto resultado do trabalho cooperativo, em função da 

atividade turística no núcleo. 
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Conclusões 

A identidade turística de qualquer região turística quando definida vem de encontro a 

grandes facilidades para os gestores, planejadores e empreendedores do trade que buscam 

aproximar de seus consumidores. Assim, em muito será facilitado a transformação de 

recursos em produtos turísticos, bem como, a formatação de roteiros de turismo de base 

comunitária. 

Com este trabalho o Núcleo de Turismo de Base Comunitária do Boné da Serra do 

Brigadeiro apresentou identidade associada pela presença da unidade de conservação do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, da água enquanto recurso de balneabilidade e 

lazer, da cultura vivenciada por meio de fazeres e saberes folclóricos e do espaço de 

convivência como ambiente de confraternização entre a comunidade e os visitantes turistas.  

O projeto Boas Práticas de Turismo de Base Comunitária foi um catalisador da 

atividade turística, com ações articuladas do projeto com a Rede TRAF. Esta relação foi a 

mola propulsora para a organização dos empreendedores locais, porque  foi observado que 

o trabalho familiar na agricultura possui atratividade pelas peculiaridades envolvidas no 

manejo da terra e na teia social das comunidades do Território da Serra do Brigadeiro.  

Os atrativos identificados são passíveis de receberem formatação para serem 

comercializados por meio de agências e operadoras de viagem, bem como serem alvo de 

desenvolvimento por meio de políticas publicas setoriais como àquelas relacionadas à 

economia criativa (Brasil, 2012), associando os saberes folclóricos identificados no Núcleo 

de TBC estudado. Tudo Isso pode contribuir em maior e melhor visibilidade da gestão deste 

núcleo de turismo de base comunitária. 

Como recomendações, propõem-se sete ações com base na metodologia 

empregada: i) estabelecer núcleos turísticos, em regiões pilotos do Território da Serra do 

Brigadeiro, para viabilizar a comercialização dos produtos, envolvendo toda a cadeia 

produtiva do turismo; ii) desenvolver estratégias para formatação de roteiros baseadas nas 

identidades que se destacaram no ordenamento destes atrativos (parâmetros com 

pontuação acima de 14); iii) desenvolver planos de negócio para os parâmetros identificados 

pelos indicadores que obtiveram pontuação acima de 7; iv) promover e divulgar os 

parâmetros que obtiveram pontuação acima de 14; v) criar roteiros com parâmetros que 
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mescle pontuações das classes de atrativos (8 a 14) com as classes de produtos (15 a 21) 

de turismo de base comunitária; vi) criar políticas públicas municipais, estaduais e federais 

que fomentam o desenvolvimento destes atrativos por meio de agregação de valor, renda e 

inclusão social para os envolvidos diretamente com estas atividades e a economia solidária; 

vii) criar programas de promoção e divulgação que visem aumentar o grau de uso atual de 

acordo com as premissas do turismo de base comunitária. 
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