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Introdução: A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - MG, iniciou em 2017 o
Projeto Cama & Café - Serra dos Cocais. O projeto foi idealizado em 2009, através da
Extensão Universitária do Unileste, onde alunos do Curso de Turismo realizaram
visitas técnicas e diagnósticos para a implantação. Em 2017 a contribuição foi dos
alunos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, que retomaram o projeto
em parceria com a Docente de Empreendedorismo, e Gerente de Turismo de Coronel
Fabriciano, Professora Betinna Tassis. Ministraram qualificações, aplicaram pesquisas
e captaram empreendedores interessados em serem anfitriões. Objetivo: O Projeto
Cama e Café tem o objetivo de fomentar a geração de renda na comunidade da Serra
dos Cocais por meio da hospedagem domiciliar, desenvolvendo a cultura
empreendedora, qualificação para gestão e hospitalidade dos habitantes e anfitriões dos
povoados de São José dos Cocais e Santa Vitória dos Cocais. Metodologia:
Observados os atrativos percebeu-se grande potencial para o turismo, sendo
indispensável desenvolver um programa de hospedagem Cama e Café na região da
Serra dos Cocais, uma vez que não conta com hotéis e pousadas. Os dados
quantitativos foram identificados através de pesquisas de campo e questionários de
diagnóstico aplicados nas residências pelos discentes envolvidos. O Cama e Café foi
cadastrado em 2009 como Projeto de Extensão do Unileste, retomado como política
pública em 2017, através da então docente coordenadora do Projeto de Extensão
Consultoria ao 3º Setor e na oportunidade, gerente de Turismo do Município, na
Gestão Novos Tempos.  Resultados: O “Cama e Café” (Bed and Breakfast), surgiu em
1950 na Irlanda, propõe hospedagem de baixo custo, oferecendo cama na residência de
um habitante local, com direito a uma refeição, o café da manhã, com produtos rurais
caseiro e uma boa prosa. O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de
Hospedagem define: “hospedagem em residência com no máximo três unidades
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, no qual o
possuidor do estabelecimento resida”. Outras premissas: opção do banheiro
compartilhado, áreas comuns da residência, local limpo, seguro e aconchegante. Na
Serra dos Cocais já são seis residências que superaram o principal entrave, receber
pessoas que não conhecem.  
A sustentabilidade, turismo responsável, desenvolvimento endógeno fomentam a
economia solidária na cadeia produtiva do turismo de base local, com a oferta do
produto turístico baseado na autogestão, associativismo/cooperativismo, valorização
da cultura local e protagonismo das comunidades. Incorpora o modus vivendi da
comunidade anfitriã, na sua essência de intercâmbio, oportunizando ao visitante
vivenciar uma cultura diferente da sua e à comunidade local beneficiar-se também com
oportunidades econômicas geradas.
 Conclusão: O investimento em bem estar e políticas públicas de fomento ao Turismo
de Base Local, inserem o Projeto Cama e Café como alternativa de geração de renda e
vivência da hospitalidade na hospedagem domiciliar, proporcionando relação de
proximidade com o anfitrião e imersão no universo cultural da Serra dos Cocais.
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