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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo discutir as relações entre espaços 
públicos e territórios turísticos. As relações estabelecidas entre os espaços 
públicos e o turismo mostram-se relevantes para o estudo do turismo  e para a 
análise dos espaços públicos que podem ser apropriados e consumidos pelo 
turismo. Para a análise dos espaços públicos utilizaremos os três níveis: a 
dominação política, a acumulação de Capital e a esfera da realização da vida 
humana. A compreensão das territorialidades turísticas não se explica apenas 
pelas relações de poder, pois através da globalização o mundo passa a adquirir 
novas configurações e as atividades econômicas, políticas e culturais passam 
por reestruturação. O turismo se estrutura através da globalização, 
aproveitando da fluidez, tecnologia, as características do mundo moderno, 
tornando o lazer, os espaços públicos, e o tempo do ócio em valiosa 
mercadoria. O turismo apresenta grande potencial para transformar os espaços 
e apropriá-lo, podendo levar ao desenvolvimento local, ou criar novos espaços, 
onde reinam a exclusão e a segregação. Neste sentido deve-se haver uma 
política e planejamento voltado ao setor proporcionando um turismo de 
inclusão e desenvolvimento social e econômico, com ênfase o dialogo entre 
todos da comunidade, mesmo que não estejam vinculados diretamente ao 
setor de turismo. 
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Abstract  

This work has as objective to discuss the relations between public 
spaces and touristic territories. The relations established between public spaces 
and tourism are relevant to the study of tourism and to analyze public spaces 
that might be appropriate and consumed by tourism. To analyze the public 
spaces we will use three levels: political domination, capital accumulation and 
the sphere of human life achievement. The comprehension of touristic territories 
doesn’t apply only to relations of power, since through globalization the world 
acquires new configurations, and the economic, political and cultural activities 
undergo restructuration. Tourism is structured through globalization, taking 
advantage of fluidity, technology, the aspects of the modern world, turning 
leisure, public spaces and spare time in valuable products. Tourism show great 
potential to transform spaces and appropriate them, being able to lead to a local 
development, or create new spaces, where exclusion and segregation reign. In 



this sense there must be a politic and planning focused to the sector providing a 
tourism of inclusion and social and economic development, stressing the dialog 
among all members of the community, even if not focused directly to tourism. 

Keywords: tourism, tourism planning, public spaces. 

 


