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Resumo   |   Este artigo apresenta questões teóricas e conceituais a respeito do turismo de base comunitária, como um
novo horizonte para o fenômeno turístico na sociedade contemporânea. A partir da construção da fundamentação teórica,
a presente pesquisa apresenta um caráter exploratório e abordagem qualitativa desenvolvida com base em um Estudo de
Caso, a Vila do Aventureiro, localizada na Ilha Grande, um dos maiores patrimônios naturais do Estado do Rio de Janeiro
(Brasil) e um dos últimos locais preservados do bioma Mata Atlântica. Percebendo as peculiaridades do turismo na Vila do
Aventureiro, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir o processo de fortalecimento do turismo de base comunitária no lugar, a fim de subsidiar a reflexão de questões teóricas emergentes sobre o tema. Diante de uma perspectiva
teórica diversa sobre o tema, e do Estudo de Caso, infere-se que cada lugar nos indica um modelo de turismo de base
comunitária particular, que reflete os objetivos e as estratégias locais de grupos que vêm incorporando componentes do
sistema hegemônico global em seu próprio modo de vida.
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Abstract   |  This article presents theoretical and conceptual questions about community-based tourism as a new horizon to the
tourism phenomenon in contemporary society.Based on theoretical foundation,this research presents an exploratory and qualitative
approach based on a case study, Vila do Aventureiro, located on the Ilha Grande, one of the greatest natural assets of Rio
de Janeiro State (Brazil) and one of last preserved sites in the Atlantic Forest biome. By noticing tourism uniqueness in Vila
do Aventureiro, this article aims to present and discuss the process of community-based tourism empowerment in the area
in order to support the discussion of theoretical issues emerging on the subject. Facing a different theoretical perspective
on the subject, and on the case study, it implies that each place has a particular model of community-based tourism, which
reflects the goals and strategies of local groups that have been incorporating elements from the global hegemonic system
to their own way of life.
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