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Resumo   |   Este artigo analisa as práticas sociais do turismo e sua relação com o espaço, situando-os em relação à
lógica da produção e a do consumo, inclusive dos lugares. À luz de uma perspectiva histórica, busca estabelecer um
breve campo conceitual acerca do turismo, se valendo de contribuições de diversas áreas do conhecimento. Com base na
dialética entre espaço e sociedade, apresenta as articulações entre o turismo e as práticas sociais (econômicas, políticas
e cultural-ideológicas) a fim de compreender as mais variadas manifestações da atividade, sublinhando a sua dimensão
econômica, política e simbólica. A análise das práticas sociais da atividade turística sustenta a reflexão acerca da produção
e consumo do espaço pelo e para o turismo, identificando as especificidades do “espaço turístico”. Por fim, apresenta um
quadro sintetizando os aspectos fundamentais da relação entre o turismo e as práticas socioespaciais.
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Abstract   |  This article analyses the social practices of tourism and its relationship with space, placing them in relation
to the logic of production and consumption, including places. Based on a historical perspective, it seeks to establish a brief
conceptual field on tourism, referenced in contributions from various areas of knowledge. Based on the dialectic between
space and society, it presents the linkages between tourism and social practices (economic, political and cultural-ideological) to understand the various manifestations of the activity, emphasizing its economic, political and symbolic dimensions.
The analysis of tourism social practices sustains the reflection on the production and consumption of space by and for
tourism, identifying the specificities of “tourist space”. Finally, it presents a framework that synthesizes the fundamental
aspects of the relationship between tourism and socio-spatial practices.
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