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RESUMO

O presente trabalho estuda o Turismo de Base Comunitária como um importante modelo de
gestão participativo, motiva a promoção do desenvolvimento da comunidade local, visando o
bem comum. Sendo assim, o aumento de turistas que buscam esses novos destinos só tem
crescido, como também buscam mergulhar nos costumes e tradições de uma comunidade,
desejam envolver-se com as mesmas, aprendendo novas atividades e levando uma experiência
diferenciada dos lugares visitados. Por isso, muitos turistas querem hospedar-se e assim
conhecer melhor a comunidade, esse visitante não quer ficar retornando ao hotel todos os dias
e como solução alternativa, é objetivo de nossa pesquisa, que é a “implantação de uma rede de
hospedagem Cama e Café na região do Litoral Sul Sergipano”, pois temos a hotelaria como
importante aliada no desenvolvimento da atividade turística, porém carente de leitos ao longo
do litoral estudado, bem como de falta de opções estratégicas, como o “Cama e Café”. Assim,
o conceito “Cama e Café” aqui abordado é “ de uma estrela, que deve atender a requisitos
mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade e ainda, onde os donos das residências
podem permanecer nas mesmas.” (BRASIL, 2018), assim, esse conceito pode ser aplicado nas
comunidades já que os donos das residências enriquecerão ainda mais a oferta dos serviços
turísticos nas localidades. “A hospedagem domiciliar ou Cama & Café, termo traduzido do
conceito inglês bed and breakfast, é apresentada por (Pimentel, 2009) como opção de meio de
hospedagem na qual o turista tem acesso a um quarto para passar a noite com café da manhã
incluso. Algumas questões norteiam a pesquisa, como estimular os turistas a permanecerem
na comunidade de TBC? Como levar o conceito de Hospedagem Cama e Café aos territórios
de Turismo de Base Comunitária? A pesquisa é qualitativa, descritiva exploratória e que
utiliza da entrevista semi-estrututrada e da observação deireta participante como técnicas de
coleta de dados e a triangulação proposta por (TRIVINOS, 1987) para o tratamento de dados
e a elaboração do cadastro das residências a serem inseridas no blog da rede colaborativa do
Turismo Criativo no Litoral Sul Sergipano, como resultado final do estudo. Os munícipios e
povoados do Litoral Sul Sergipano que serão mapeados, são: Indiaroba (povoados: Pontal e
Terra Caída); Santa Luzia do Itanhy (povoado: Crasto); Estância (povoado: Saco do Rio Real)
e Itaporanga D´Ajuda (Povoados: Caueira e Ilha Mem de Sá). Estima-se que através desse
novo negócio, seja possível gerar mais renda e um novo modelo de economia para as
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comunidades e moradores inseridos no projeto e abrirá um importante norteador para
implantação em um futuro próximo, de um novo modelo de gestão na área da Economia
Solidária no Litoral Sul Sergipano. E a partir desse novo modelo poderá ser criado uma rede
de hospedagem Cama e Café do Litoral Sul Sergipano, constituindo processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos específicos na
área de hospedagem, desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências voltadas para
uma hospitalidade comunitária.
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