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Turismo de
Base 
Comunitaria

De mala e cuia



O que você espera de
uma viagem de Turismo
de Base Comunitária?  

Em uma viagem de Turismo de Base Comunitária

 procura-se a originalidade, tanto na identidade e 

valorização da cultura presente daquela

comunidade, quanto no cotidiano do indivíduo.

Através do contato direto, o turista vivencia o

funcionamento, a culinária e as atividades daquela

comunidade. Espera-se encontrar a diversidade

existente entre as regiões e as comunidades, além

da simplicidade, visto que muitas vezes se visita o

lugar pelas suas relações e pelo seu ecossistema 



"Se meu olhar muda,
o mundo muda."

Basarab Nicolescau 



Paraty - Trindade - RJ  



Turismo de Base
Comunitária

O Turismo de Base Comunitária é baseado no modo de vida da comunidade local de

determinada região e tem como principal caraterística o protagonismo da comunidade

local que participa ativamente na gestão e no desenvolvimento da atividade turística.  O

produto turístico de base comunitária é o de vivenciar o estilo de vida da comunidade

anfitriã. Logo, deve ser do interesse do indivíduo interagir com a comunidade a fim de

que haja um intercâmbio cultural, no qual o visitante incorpora esse novo mundo. O

turismo de base comunitária é, portanto, um turismo de vivência. Vivenciar o cotidiano, a

alimentação, os hábitos e a produção.



É um modelo alternativo de

desenvolvimento turístico ligado ao

turismo responsável que têm como

pré-requisito a sustentabilidade.

Requer um planejamento na

estruturação da oferta do turismo

para minimizar os impactos negativos

– uma expansão desordenada pode

prejudicar a preservação da natureza

e da comunidade local a longo prazo

- e potencializar os positivos –

contribuindo para a geração de

trabalho e renda local. A atividade

turística é complementar às

atividades desenvolvidas pela

comunidade locais e os recursos

obtidos por parte dessa atividade são

utilizados para beneficiar o

desenvolvimento da região.



Quilombo da Fazenda - Ubatuba - SP  
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Como o Turismo de
Base Comunitária se 
diferencia de outros turismo?
 

O turismo de base comunitaria é um turismo da

experiência. Existe uma constante troca de conhecimento e

de experiência entre o visitante e o morador. A intenção é

que o viajante passe a olhar o mundo e interagir com

o próximo e com a natureza de uma maneira diferente,

respeitando a cultura, o ambiente e o modo de vida.    



Como se preparar?

Meio Ambiente Modo de Vida Tempo

Respeite o meio
ambiente. 

Cuide de seu lixo e nao
leve nada da natureza

Participe das atividades
programadas pelo
moradores, coma sua
comida e vivencie o
cotidiano do outro 

Disponibiliza seu tempo
e atenção para o outro e
respeito o tempo
das condições da
natureza



“Viajar é descobrir que o
teu país é o único lugar
que te receberá de
braços abertos”



Turismo de Base
comunitaria é TROCA

Troca entre duas pessoas com repertórios e
visões diferentes sobre o mundo No Turismo
de Base comunitária, o turista deve
disponibilizar seu tempo e ter o desejo de se
entregar ao novo que é proposto pela
comunidade, através da natureza, histórias,
atividades e comidas. Troca porque existe
uma transformação nos sujeitos de antes e
depois. Transformação de uma postura do
sujeito turista em relação ao seu impacto com
a comunidade. 
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Realização


