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RESUMO 

O presente estudo tem por objeto o mapeamento da temática da cultura nos artigos 
de periódicos de turismo com Qualis B1, encontrados nos Periódicos CAPES. 
Ressalta a importância da discussão acadêmica dos aspectos culturais para o 
turismo como área do conhecimento, sendo dado enfoque ao tema Turismo e 
Cultura, abordando a diversidade de recortes dessa relação. Assim, a abordagem da 
temática da cultura no pensamento crítico-reflexivo que emerge nos artigos 
científicos de periódicos da área de turismo fornece evidências da sua relevância, 
como tema explorado com o rigor do método da ciência e também, poderá trazer à 
tona novos objetos de estudo que consolidem ainda mais a interface de turismo e 
cultura. Desse modo, a pesquisa tem por objetivos, listar os periódicos de turismo 
encontrados nos periódicos CAPES, com seu respectivo extrato no Qualis e apurar o 
quantitativo de artigos científicos com a temática relacionada à cultura nos 
periódicos de Turismo com maior Qualis, na atualização de 2012 dos Periódicos 
CAPES, relacionando-os ao ano de sua publicação. Trata-se de uma pesquisa 
documental realizada no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), com enfoque nos periódicos de Turismo, que são 
encontrados na consulta de periódicos na Área de Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo na atualização do ano de 2012. A pesquisa utilizou como fonte 
os 05 periódicos com extrato B1 e constituiu uma amostra com 186 artigos cuja 
abordagem se refere às diversas dimensões da cultura associada ao turismo. Na 
análise foi possível apontar sua relevância como objeto de estudo dos 
pesquisadores e também, o quantitativo de artigos científicos com a temática 
relacionada à cultura por periódico de Turismo dos Periódicos CAPES, relacionando-
os ao ano de sua publicação. Assim, a análise empreendida evidenciou que as 
revista Estudios y Perspectivas en Turismo e Caderno Virtual de Turismo possuem 
maior relevância nas revistas especificas em turismo , considerando os artigos na 
temática cultura.  

 

 

 
 

Palavras-chave : Turismo. Cultura. Periódicos CAPES. Artigos Científicos. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This study is purpose is mapping the theme of culture in tourism journal articles with 
Qualis B1, found in journals CAPES. Emphasizes the importance of academic 
discussion of cultural tourism as an area for knowledge, focus being given to the 
theme Tourism and Culture, addressing the diversity of clippings that relationship. 
The approach of the theme of culture on critical thinking and reflective emerging 
scientific journal articles in the area of tourism provides evidence of its relevance as a 
theme explored with the rigor of the method of science and also may bring up new 
objects study to further consolidate the interface of tourism and culture. Thus, the 
research aimed to, list the tourism journals found in journals CAPES, with its 
respective extract the Qualis and demonstrate the amount of scientific papers related 
to the theme of tourism culture in journals with higher Qualis, in the 2012 update 
Journals of CAPES, relating them to the year of its publication. This is a literature 
search conducted on the portal of the Coordination of Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES), focusing on tourism journals, which are found in the 
periodic query Area Administration, Accounting and Tourism in the year update of 
2012. The research used as a source to extract the 05 journals B1 and constituted a 
sample of 186 articles whose approach refers to the various dimensions of culture 
associated with tourism. In the analysis it was possible to demonstrate its relevance 
as an object of study from researchers and also the quantity of scientific papers 
related to the theme of culture by periodic CAPES Journals of Tourism, relating them 
to the year of its publication. Thus, this analysis revealed that movement of the 
journal Perspectives en Estudios y Notebook Virtual Tourism and Tourism have 
higher relevance, considering the thematic articles on culture. 
 
 

 

Key words : Tourism. Culture. Journals CAPES. Scientific Articles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 De uma maneira geral, o turismo é entendido como uma prática social que 

abrange atividades multidisciplinares. Assim, o planejamento é um fator importante 

para obtenção dos objetivos propostos, pois a atividade necessita de diversos 

recursos humanos e materiais. O turismo possui, também, implicações políticas, 

uma vez que as políticas públicas relacionadas a várias áreas como transporte, 

segurança, patrimônio cultural e preservação ambiental interferem no seu 

desenvolvimento, podendo ser facilitadoras ou criar obstáculos e dificuldades. Ainda, 

é possível destacar os fatores que transformam os locais em destinos turísticos, 

como meios de hospedagem, acessos e atrativos, para citar alguns exemplos. 

Porém, no entendimento do turismo como fenômeno social destaca-se a cultura 

como fonte dessa multidisciplinaridade. 

 “As políticas nacionais de turismo devem promover a investigação científica, que 

deve ser concebida por equipes interdisciplinares de economistas, geógrafos, 

arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos” (PÉREZ, 2009, p.133). 

Nesta perspectiva, o presente estudo ressalta a importância da discussão 

acadêmica sobre os aspectos culturais para o turismo, como área do conhecimento, 

que poderá fundamentar ações com ênfase no potencial turístico envolvido nas 

manifestações culturais de naturezas diversas. Assim, a apresentação do 

pensamento crítico-reflexivo que emerge nos artigos científicos fornece evidências 

dos temas mais focalizados, como também daqueles que necessitam ser explorados 

com o rigor do método da ciência. Também, poderá trazer à tona novos objetos de 

estudo que consolidem ainda mais a interface de turismo e cultura.  

O conhecimento na área de turismo ainda está num processo de construção e 

sua abordagem sob a ótica cultural, demonstra uma nova tendência para 

conceituações voltadas para seu caráter humano, deixando no passado a visão da 

natureza essencialmente econômica, que predominou ao longo da evolução do 

conhecimento acerca do fenômeno turístico. Valendo-se dessa reflexão, Fonseca 

Filho, (2007, p.11) discorre que grande parte da produção teórica referente ao setor 

está direcionada para o ensino superior ou profissionalizante, buscando conferir 

qualidade à educação para o turismo com o intuito de formar profissionais para atuar 

no mercado.  
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A formação dos profissionais de turismo nos cursos de graduação apresenta 

disciplinas com conteúdos acerca da cultura, assim a produção científica nesta 

vertente é relevante e pode oferecer material de pesquisa e reflexão, expresso numa 

linha de pesquisa sócia antropológica, que refere o turismo como resultado da 

cultura e a prática dessa relação, o denominado turismo cultural. No presente estudo 

será dado enfoque ao tema Turismo e Cultura, abordando a diversidade de recortes 

dessa relação, entendida aqui como o patrimônio cultural e suas diferentes formas, a 

visão de visitantes e visitados e suas percepções culturais a respeito da relação 

entre o turismo e a cultura. O interesse por esse tema surgiu em virtude do destaque 

que a temática relacionada à cultura possui nos conteúdos das disciplinas iniciais do 

Curso de Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense. Essa 

abordagem curricular nos leva a refletir que essa temática faz parte dos 

fundamentos para a formação do turismólogo e perpassa de modo transversal todo 

o curso. Todavia, acerca desse assunto existem fontes bibliográficas variadas e de 

diversas procedências, que tanto podem ajudar a fortalecer seus recursos no âmbito 

da pesquisa, quanto podem induzir quem está iniciando a formação, a consolidar 

conhecimentos sem base conceitual comprovada e de pouca confiabilidade por não 

serem referendados no meio acadêmico. 

Nesta perspectiva, o estudante de nível superior, que está iniciando suas 

atividades de pesquisa, por vezes, se depara com informações que considera 

importantes para complementar seus apontamentos de pesquisa e tendo em vista os 

avanços da era digital, necessitam conhecer alguns serviços e locais na rede 

confiáveis, que fornecem subsídios para a construção de trabalhos, apresentações, 

seminários, artigos e monografias. Um dos principais endereços úteis para acesso é 

o Portal Brasileiro de Informação Científica ou Portal CAPES. (SILVA; ANDRADE, 

2006, p.19-20). 

Neste movimento de reflexão e tomando por base a problemática exposta, as 

principais questões que nortearam este trabalho foram: quais os periódicos da área 

de turismo encontrados nos Periódicos CAPES? E, quantos artigos científicos com a 

temática relacionada à cultura foram publicados nos periódicos específicos de 

Turismo com a classificação de extrato mais alto do Qualis, encontrados nos 

Periódicos CAPES?  

Desse modo, tendo em vista responder as questões norteadoras, a pesquisa 

teve por objetivo, listar os periódicos de turismo encontrados nos periódicos CAPES, 



21 

 

com seu respectivo extrato no Qualis e demonstrar o quantitativo de artigos 

científicos com a temática relacionada à cultura nos periódicos de Turismo com 

maior Qualis, na atualização de 2012 dos Periódicos CAPES, relacionando-os ao 

ano de sua publicação.  

Para a realização do objetivo foi utilizada pesquisa documental, que usa como 

fonte primária o portal CAPES e os periódicos específicos de Turismo com a maior 

classificação QUALIS, ordenado pelo próprio portal e por último houve o destaque 

dos artigos de cultura e turismo para análise e apresentação dos dados e resultados 

do estudo, organizados e entendidos segundo a base teórica desenvolvida no 

referencial construído.  
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2. INTERFACE ENTRE TURISMO E CULTURA: A PRODUÇÃO CI ENTÍFICA E O 

PERÍODICOS CAPES 

 

Neste capítulo se apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica, 

demonstrando a relação entre turismo e cultura. Desenvolvendo essa temática, seus 

conceitos e a pratica dessa relação em artigos científicos e apresentando a 

produção científica em turismo e o periódicos CAPES. 

 

2.1. TURISMO, CULTURA E TURISMO CULTURAL 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo 

preconizam a formação de profissionais capacitados a compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o mercado 

turístico, sua expansão e seu gerenciamento. Também determina que sendo 

observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, deve apresentar 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação 

profissional (Resolução CNE/CES nº13, de 24 de novembro de 2006).  

No que se refere ao perfil desejado, o curso de graduação em Turismo deverá 

priorizar a formação de um profissional apto a atuar em mercados altamente 

competitivos e em constante transformação, cujas opções possuem um impacto 

profundo na vida social, econômica e no meio ambiente, exigindo uma formação ao 

mesmo tempo generalista, no sentido tanto do conhecimento geral, das ciências 

humanas, sociais, políticas e econômicas, como também de uma formação 

especializada, constituída de conhecimentos específicos, sobretudo nas áreas 

culturais, históricas, ambientais, antropológicas, de inventário turístico do patrimônio 

histórico e cultural, bem como, o agenciamento, organização e gerenciamento de 
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eventos e a administração do fluxo turístico (Parecer CNE/CES nº 288, de 06 de 

novembro de 2003). 

Nesta perspectiva, é possível observar que o estudante de Turismo deve 

desenvolver competências e habilidades que o direciona a estabelecer articulações 

com especialistas em outras áreas, no sentido de contemplar a diversidade do seu 

campo de atuação. Esse relacionamento se apresenta de forma clara na área da 

cultura. “Recomendam que os especialistas chamados a planejar e levar a cabo o 

uso turístico do patrimônio cultural e natural recebam uma formação adaptada à 

natureza multidisciplinar do problema e participem, desde seu começo, na 

programação e realização dos planos de desenvolvimento e equipamento turístico;” 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,1976). 

O conceito de cultura pode ser apresentado sob os mais diversos enfoques, 

pois em sua maioria falamos de cultura como um conjunto de saberes a ser 

adquiridos ou ainda como um conhecimento acumulado. Neste espaço vamos usar o 

conceito de cultura que nos remete a informação, ao saber sobre os espaços e os 

sujeitos que constituem estes espaços (FONSECA; DURANTE; GONÇALVES, 

2011). 

Oliveira (2008) expressa o conceito de cultura dentro das ciências sociais 

como: O Conjunto de crenças, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, 

ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. 

Para alguns pensadores é tudo o que um ser humano produz, tudo o que não é 

natureza. Nessa abordagem podemos perceber nos aspectos referentes à cultura, a 

presença e a importância dessa discussão no âmbito acadêmico de quem toma o 

ato de difundir cultura como profissão.   

Os antropólogos atribuem à cultura um significado amplo, pois na sua visão 

engloba os modos comuns e aprendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e 

grupos em sociedade (MARCONI; PRESOTTO, 2005). Partindo-se dessa visão, que 

entende cultura como o modo de vida, isto é, o modo como os seres humanos 

pensam , dizem, fazem e fabricam é possível perceber as relações existentes entre 

cultura e turismo, pois a prática do turismo é desenvolvida buscando a maneira de 

viver de outros grupos humanos e seus bens culturais. Por outro lado, essa visão 

também fornece elementos para a base do turismo e sua formação, pois o turismo é 

uma expressão cultural, não podendo compreender a cultura como, apenas, uma 

categoria ou subgrupo (PÉREZ, 2009). 
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Fonseca Filho (2007) enfatiza que na concepção atual, o turismo é visto como 

um produto da cultura, ou seja, a complexidade de seu entendimento é mais bem 

contemplada pelo enfoque cultural. O autor evidencia, também, que o turismo é um 

fenômeno caracterizado pela dinâmica sociocultural e, com base em Moesch(2000) 

afirma que ela é constituída pela herança histórica, relações sociais de 

hospitalidade, meio ambiente diverso, cartografia natural e troca de informações 

interculturais. Entretanto, Fonseca Filho(2007) complementa  que, essencialmente, o 

turismo é uma prestação de serviços e seu produto se concretiza no somatório de 

serviços, infraestruturas e equipamentos turísticos. 

Segundo as orientações do Ministério do Turismo no Brasil (BRASIL, 2008), 

são bens culturais de valor histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de se 

tornarem equipamentos turísticos: arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, 

sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços destinados à apresentação 

ou contemplação de bens materiais e imateriais, manifestações como música, 

gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e celebrações. 

A partir do momento que para produzir cultura se utiliza de recursos 

modernos, que ampliam o alcance do seu conteúdo, como por exemplo, as mídias, a 

internet e as redes sociais, a cultura começa a despertar um interesse econômico 

maior e se insere no mercado turístico de produção de serviços. Desta forma, o valor 

econômico do turismo e suas vantagens podem ser utilizados para desenvolver e 

preservar os bens culturais e outros equipamentos turísticos. Neste contexto, 

Guimaraens (2005) ressalta que os lugares adquirem significados culturais e podem 

ser apropriados pelo turismo, como demostra a seguir: “[...]certos lugares e espaços 

passam a conter significado e a representar os desejos agora fixados na condição 

de bem (ou coisa) como identidade cultural”.(GUIMARAENS,2005,p.145) 

Fonseca, Durante e Gonçalves (2011) evidenciam que a cultura material 

consiste em todo o tipo de utensílios produzidos em uma sociedade que tenham 

uma relação direta com o estilo de vida dessa sociedade. Ao pensarem neste 

aspecto, enfatizam que quando nos transformamos em turistas queremos trazer 

objetos que materializam em nossa realidade cultural, a cultura do local com a qual 

tivemos contato. Exemplificam sua reflexão citando o artesanato do Nordeste com 

seus bonecos de barro que reconstituem figuras típicas da região, como: um trio de 

músicos de forró, cangaceiros, retirantes, vendedores e rendeiras. Da mesma forma, 
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a cerâmica figurativa destaca-se nos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia, dentre outros.  

 Sendo assim, a cultura não material abrange todos os aspectos morais e 

intelectuais da sociedade, como suas normas sociais, religiões, costumes, ideologia, 

literatura, folclore (FONSECA; DURANTE; GONÇALVES, 2011). A música, por 

exemplo, faz parte da cultura não material de uma região, que pode ser expressa de 

forma veemente em outro meio de tal forma a desenvolver um processo de 

interculturalidade e assim possibilitar uma interação com a identidade cultural do 

lugar. Isso acontece, por exemplo, com o samba, que remete ao Brasil e com o fado, 

a Portugal. 

Desta maneira, é possível afirmar que o patrimônio cultural é um processo de 

representação da cultura, que começa a ser reconhecida em um objeto ou entidade 

e essas atribuições culturais são adquiridas e determinadas pelas pessoas, como o 

autor nos faz refletir no trecho: 

 
[...]o patrimônio cultural não está dotado de valor em si mesmo, porém, 
cada grupo e subgrupo humano atribuem e adscrevem valores e 
significados, específicos em cada momento histórico, aos seus bens 
culturais, escolhidos dentro dos múltiplos elementos culturais, o que implica 
a existência de um processo social de seleção e de atribuição de valores 
(PÉREZ, 2009, p.148).  

 
O objetivo da transformação de elementos culturais em patrimônio cultural é 

selecionar e preservar os bens culturais, os rituais e as memórias de determinado 

grupo humano, ou seja, sua expressão cultural e transmitir seus legados para o 

futuro. O turismo fomenta o contato intercultural entre pessoas, povos e grupos, e 

por isso tem o papel de propiciar esse encontro dos turistas interessados em 

conhecer a expressão cultural de um grupo humano com outro.  

 Nesse sentido, a atividade turística usa e consome os diferentes meios de 

cultura, podendo contribuir para reconstrução, produção e manutenção da cultura de 

um grupo humano, desempenhando uma função de criar meios de adaptá-lo a 

realidade atual, moldando diferentes formas de ligar a cultura ao seu visitante, 

denominando-o como turista cultural. Os turistas culturais são as pessoas que fora 

do seu lugar de residência, tem a intenção de obter novas informações e 

experiências que satisfaçam suas curiosidades e necessidades culturais 

(TALAVERA, 2003). 
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É tão evidente a interface do turismo com a cultura que se destacou uma área 

específica do turismo denominado Turismo Cultural. Entretanto, existem inúmeras 

interpretações para esse fenômeno, geralmente com enfoque nas atividades 

desenvolvidas. É preciso considerar uma definição mais ampla, contemplando todos 

os fatores que envolvem essa atividade e elaborar um conceito que englobe a visão 

dos visitantes e visitados, como fatores motivacionais dos turistas e seus interesses, 

ações da comunidade local e os objetivos que desejam alcançar com a atividade 

turística cultural. Como ressalta Costa (2009, p.84):  

 
[...] apesar das propostas existentes e adotadas nos meios acadêmicos ou 
pelos estudiosos do turismo, o conceito de ‘turismo cultural’ é ainda 
imprecisamente definido, com o foco direcionado especialmente para o 
objeto de atenção da visita, o que, embora seja uma de suas características 
mais fundamentais, é somente uma parte do fenômeno. 

 
Esse movimento de reflexão pode ser demonstrado na definição do Ministério 

do Turismo, Ministério da Cultura e IPHAN que definem, em parceria, que o Turismo 

Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura (BRASIL, 2008). 

Com uma visão mais ampla, Pérez (2009, p.1114), ao discorrer sobre o 

turismo cultural como curiosidade e aprendizagem, destaca que Craik (1997), 

“entende o turismo cultural como a visão a outras culturas e sítios para aprender 

sobre a gente, conhecer o seu modo de vida, o patrimônio cultural e suas artes.” 

Contudo, chama a atenção que nem sempre a aprendizagem sobre o modo de vida 

acontece e a atividade turística tende apenas para satisfazer a curiosidade. 

Outra perspectiva para o turismo cultural, abordado a partir do enfoque da 

sustentabilidade, é a definição de uma forma de turismo que tem por objetivo 

principal o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos e que exerce 

um efeito positivo quando contribui para a sua manutenção e proteção (Organização 

Mundial do Turismo, 2007). Deste modo, o turismo não visa somente promover, mas 

também cria maneiras de proteger e utilizar de forma sustentável o patrimônio 

cultural, para o melhor aproveitamento dos atuais e futuros visitantes. Neste caso, a 

atividade turística incentiva a estratégia de preservação do patrimônio, em função da 

promoção de seu valor econômico, muito embora, os profissionais da área possam 

fazer algumas críticas a possível transformação do patrimônio cultural em “bem de 

consumo”. 
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O profissional de turismo tem um papel fundamental nesse processo, pois 

cabe principalmente a ele criar planos e estratégias para proteger, preservar e 

promover o destino, como informar e conscientizar o público a respeito de possíveis 

problemas desencadeados pelo uso desenfreado do atrativo.  

O turismo teria, então, o poder de trazer inovações e melhorias para 

instituições culturais, desmistificando as ideias de que se constitui apenas em uma 

atividade predatória e sem valor cultural, ainda tão presente no cenário atual, em 

discursos de profissionais e até pesquisadores que desconhecem o turismo como 

área de conhecimento.  Diante desta questão, torna-se necessário o diálogo, como 

forma de demonstrar os benefícios do Turismo Cultural responsável, acreditando no 

aprimoramento do patrimônio cultural de forma a resgatar não só seu valor imaterial, 

mas também melhorar sua infraestrutura e seus serviços para a população.  

 Um dos grandes desafios que se apresenta seria unir essas duas áreas, pois 

é preciso compatibilizar linguagem, objetivos e modos de operação, sendo por isso 

necessário que os profissionais de turismo e da área de cultura desenvolvam 

parceria e cooperação. A Organização Mundial do Turismo e a Comissão Europeia 

de Turismo(2007) sugerem algumas medidas para facilitar a cooperação entre estas 

áreas, como exemplos podemos citar: 

 “cada uma das partes devem respeitar os objetivos, as necessidades e 
as condições da outra parte em relação a determinado assunto; preparar 
atividades coletivas, de promoção ou outras produções em equipe, criando 
assim um sentimento comum de pertencimento; considerar a necessidade de 
um planejamento efetivo entre as duas áreas; envolver profissionais que 
dialoguem com as duas áreas” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 
2007, p.12).     

Para viabilizar esse diálogo é necessário conhecer todos os processos que 

ocorrem no funcionamento cotidiano do atrativo cultural e suas peculiaridades, 

procurando compreender melhor a situação em que se encontra, porém é 

fundamental conhecer também, as reflexões teóricas expressas nos artigos 

científicos que abordam o turismo cultural, como resultado dos estudos 

desenvolvidos. Essas pesquisas analisam o que acontece na realidade estudada, 

trazendo a tona vários recortes e abordagens. 
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2.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE TURISMO E A IMPORTÂNCIA DO 

PERIÓDICOS CAPES 

 

O turismo abrange grande parte da economia mundial e envolve diversas 

áreas, influenciando quase todos os setores da economia. A discussão sobre 

pesquisa e produção científica, como em todas as áreas do conhecimento, também 

se faz necessária na área de Lazer e Turismo, tanto para seu aprimoramento como 

para sua atualização e busca constante da qualidade (SAKATA, 2002). Diversas 

pesquisas em Turismo são realizadas tanto por instituições públicas como privadas, 

que são socializadas através dos periódicos científicos que divulgam os avanços e 

estudos dessa área.  

No Brasil, oficialmente o turismo está sob a coordenação do Ministério do 

Turismo e este órgão busca desenvolver o turismo doméstico e internacional, a fim 

de apresentar características de sustentabilidade econômica e social. Também, 

promove e fomenta a realização de pesquisas, que envolvem temáticas tais como: 

recursos humanos empregados em setores da atividade turística, entrada de turistas 

estrangeiros no Brasil, resultados econômicos, movimentos aéreos, entre muitas 

outras. Além disso, disponibiliza também o acesso a essas informações, necessárias 

para a atividade turística bem como para a atividade de pesquisa. 

Devido ao crescimento do turismo no Brasil como setor e ainda, como uma 

área do conhecimento a ser pesquisada, cursos de graduação e de pós-graduação 

foram criados nas instituições educacionais e vêm sendo ampliados para satisfazer 

a demanda de pessoas interessadas em atuar neste mercado. Assim como em 

outras áreas, no turismo, o processo de desenvolvimento está estreitamente ligado à 

pesquisa e ao ensino (REJOWSKI, 1996). Neste sentido, faz-se cada vez mais 

importante o estudo do Turismo, em todas suas dimensões. 

Sakata (2002) afirma que, através de pesquisas adequadas, ou seja, 

realizadas de acordo com a metodologia da pesquisa, pode-se conseguir dados 

mais apurados e informações mais úteis, que servirão de apoio tanto para o 

pesquisador como para toda a sociedade. Entretanto, os resultados deverão ser 

buscados em meios fidedignos, como os periódicos da CAPES, pois se trata de um 

conjunto de revistas cuja publicação passa por revisões de um corpo editorial 

qualificado. 
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Ao refletir sobre as fontes necessárias para a obtenção de dados para 

pesquisa na área de turismo, torna-se evidente a necessidade de um sistema de 

informação, elemento fundamental para a comunicação e para o fornecimento de 

informações e dados aos diversos profissionais de turismo. A formação deste 

profissional, usuário e gerador de informações, é entendida como uma das principais 

fontes de aquisição de conhecimentos necessários para o processo de geração de 

resultados de pesquisas válidos e confiáveis.  

Por outro lado, a complexidade em se compreender uma atividade 

multidisciplinar quando não a entendemos de forma estruturada fica muito maior, por 

isso deve ser sistematizada no conhecimento teórico produzido pelos especialistas 

que atuam e pesquisam sua prática. A este respeito, Abdel-Wahab (1977) enfatiza 

que o turismo está associado à sociosfera, entendida como um sistema de 

instituições sociopolíticas, socioeconômicas e socioculturais, que são desenvolvidas 

pelo homem nas relações sociais. Esse enfoque se constitui, principalmente, devido 

à interdependência e à interação entre seus vários componentes, que devem 

funcionar coerentemente.  

Além dos dados fornecidos pelos diversos órgãos de pesquisa, a tecnologia 

de informação também tem influenciado positivamente na captação, armazenamento 

e socialização em tempo real de dados e informações. Segundo Uriely (2005), a 

partir da década de 90, tornaram-se instrumentos de gerenciamento de informação 

altamente necessários para uma competição de mercado em um mundo globalizado 

e o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos com uma abrangência no 

levantamento bibliográfico que até então não era possível e na otimização do tempo 

para se estabelecer o estado da arte.  

O Portal de Periódicos da Capes teve início no ano 2000 e é uma ferramenta 

única no mundo, considerada fundamental para a formação de pesquisadores, por 

ser a fonte mais importante para pesquisas e consultas a artigos e dissertações, 

além de vídeos, mapas e diversos tipos de conteúdos (UFF/STI, 2012).  

Ao discorrer sobre o acesso a dados virtuais e ao Portal de Periódicos da 

Capes, é possível entender que a rede mundial é um dos principais veículos de 

comunicação e divulgação, podendo afirmar que possui conteúdos aproveitáveis e 

outros que podem ser considerados como desprezíveis. Com isso, existem alguns 

fatores que os pesquisadores devem atentar, principalmente, no que diz respeito a 
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sites específicos como os de publicação seriada (periódicos ou revistas) na internet 

(SILVA; ANDRADE, 2006). 

Tendo em vista os sites de periódicos, o pesquisador deve atentar para o 

ISSN, que é a sigla de International Standart Serial Number (Número Internacional 

Normalizado das Publicações em Série). O ISSN aplica-se a todas as publicações 

em série, realizadas no passado ou no presente, ou a publicar num futuro previsível, 

em qualquer tipo de suporte. As publicações em série compreendem as revistas, os 

jornais, as publicações anuais (como relatórios, anuários, diretórios, etc.), as séries 

monográficas, as atas de sociedades, e outros (SILVA; ANDRADE, 2006, p.38). 

A Capes oferece, por meio do Portal de Periódicos, à comunidade acadêmica 

brasileira, o acesso à  publicações atualizadas e conteúdos de alto nível, assinados 

com editores e associações nacionais e internacionais. O conteúdo é apresentado 

de forma livre e gratuita para as instituições de ensino e pesquisa no Brasil, que 

atendem a alguns critérios definidos pela Capes. Atualmente, 398 instituições têm 

acesso ao Portal de Periódicos (BRASIL/Capes, 2012). 

 
As instituições participantes do Portal foram selecionadas, considerando-se 
a missão da CAPES de promover a elevação da qualidade do ensino 
superior, através do fomento à pós-graduação. Dessa forma foram 
incluídas: instituições federais de ensino superior; instituições de pesquisa, 
com pós-graduação avaliada pela CAPES; e instituições públicas de ensino 
superior estadual e municipal, com pós-graduação avaliada pela CAPES 
(MARTINS, 2006, p.70). 

 
É permitido que alunos, professores, pesquisadores e funcionários das 

instituições participantes, tenham acesso livre e gratuito às coleções e aos serviços 

disponíveis através de terminais ligados à internet, localizados nas instituições ou 

por elas autorizados (MARTINS, 2006). 

A importância do portal vem se consolidando desde a sua criação e fica 

claramente demonstrada nos dados a evolução do mesmo, apresentados durante a 

64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

como enfatiza o trecho a seguir: 

 
Em 2001, o portal podia ser acessado em seu conteúdo completo por 72 
instituições. Já em 2011 este número subiu para mais de 300. Com relação 
ao percentual de títulos disponibilizados, os dados também, demonstram 
aumento. Em 2003, foram registrados 10 milhões de acessos, já em 2011, o 
número subiu para 67 milhões (BRASIL/CAPES, 2012). 
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O portal também está em constante atualização funcional e tecnológica, com 

o objetivo de facilitar as buscas e contribuir para o melhor uso da ferramenta. A 

Capes adquire, anualmente, novos títulos nas diferentes áreas do conhecimento e a 

citação abaixo, demonstra essa afirmativa:  

 
O Portal de Periódicos possui um grande acervo de publicações científicas, 
com mais de 31 mil periódicos em texto completo, 121 bases referenciais, 
105 bases de livros eletrônicos, 64 bases de teses e dissertações, 57 bases 
de estatísticas, 34 obras de referências, 10 bases de patentes, além de 
normas técnicas, arquivos abertos e rede de e-prints (BRASIL/CAPES, 
2012). 

 
A Universidade Federal Fluminense apresenta o serviço de acesso ao Portal 

de Periódicos da Capes, que é regido por convênio e com isso toda a sua 

comunidade acadêmica tem acesso garantido, seguro e confiável ao conteúdo nele 

disponibilizado. O acesso ao Portal é assegurado pela Comunidade Acadêmica 

Federada – CAFe, que está totalmente integrada ao Sistema de Identificação Única 

– STI da UFF ou Portal IDUFF, que é a plataforma de gestão de identidade da 

Universidade (UFF/STI, 2012). 

Em artigo científico, Lima e Rejowski (2011) apresentam os principais 

resultados da dissertação de mestrado da primeira autora, que teve como objetivo 

geral observar a configuração do conhecimento sobre ensino superior em Turismo 

no Brasil oriundo de pesquisas acadêmicas. Teve como parte da primeira etapa, a 

realização de busca às dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo, neste movimento, selecionadas as 

pesquisas produzidas em programas de pós-graduação stricto sensu recomendados 

pela Capes. Essa dissertação, nos leva a refletir acerca da confiabilidade do Portal 

de Periódicos da Capes como fonte de pesquisas em trabalhos acadêmicos desse 

porte e também, o quanto facilitou o acesso à informação, uma vez que se refere à 

produção de conhecimento em Turismo em todo o país. 

Martins (2006, p.72), ressalta que em sua trajetória, o Portal de Periódicos da 

CAPES vem se tornando um dos principais mecanismos de atualização da 

comunidade acadêmica brasileira em relação à produção científica nacional e 

internacional. Destaca ainda, que alunos, professores e pesquisadores podem 

acessar, transferir e imprimir, em parte ou na íntegra, publicações dos mais  

conceituados centros de pesquisas do mundo e passam a ter um leque de opções 
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na busca de informações relevantes para o desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa. 
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3 CULTURA EM TURISMO: UMA ANÁLISE NOS PERIÓDICOS CA PES 

 

Neste capítulo se apresenta como foi desenvolvida a pesquisa, seus dados e 

os resultados do estudo, organizados e analisados segundo a base teórica 

desenvolvida no referencial construído. Os dados referentes aos periódicos da área 

de turismo, com seus extratos de acordo com os periódicos CAPES, foram 

sintetizados num quadro e analisados de forma a demonstrar o perfil da área nessa 

fonte de pesquisa científica. A partir do reconhecimento dessas revistas foi possível 

apreender os artigos relacionados à cultura daqueles com extrato B1, estabelecendo 

a relação desta temática situada nos periódicos e no momento de construção dos 

artigos. 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa documental realizada no 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com enfoque nos periódicos de Turismo, que são encontrados na consulta de 

periódicos na Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo na atualização 

do ano de 2012.  

Figueiredo e Souza (2010, p. 77) ao discorrerem sobre pesquisa documental, 

ressaltam que “a coleta de dados se restringe a documentos escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias, que são uma variada de fontes 

documentais, tais como fontes estáticas, escritos oficiais de todos os gêneros, 

acervos em geral, documentação de imagens, objetos e etc.”. 

No atual pesquisa a fonte primária utilizada foram os acervos, visto de forma 

universal, pois utiliza o acervo publicado nos periódicos específicos em turismo, 
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posteriormente os artigos com a temática de turismo e cultura públicos pelos 

periódicos. 

Desse modo, este estudo evidencia no Portal da CAPES as revistas 

específicas de Turismo e a temática relacionada à cultura abordada nessas revistas, 

utilizando como fonte de dados àquelas classificadas em maior extrato.  

A realização do estudo foi desenvolvida conforme as etapas descritas a 

seguir:  

A) RECONHECIMENTO. 

Identificação dos periódicos da área de turismo incluídos nos Periódicos 

CAPES,  apresentando seu estrato na classificação atualizada em 2012.  

 

B) PERIÓDICOS ESPECÍFICOS DE TURISMO COM QUALIS B1. 

No período de março a dezembro de 2012, foram realizadas diversas buscas 

no link “consulta a periódicos” do portal da CAPES, nas quais os artigos científicos 

publicados nos periódicos de Turismo com o QUALIS B1, cujos temas estejam 

relacionados à cultura foram analisados, abordando todos os números disponíveis.  

Os artigos foram selecionados considerando-se os aspectos abordados com 

enfoque em cultura e suas implicações na área de turismo com base na 

fundamentação teórica deste estudo. Assim, foi possível destacar dimensões do 

patrimônio cultural como: sítios arqueológicos, museus, ruínas, figuras típicas e arte, 

abordadas nos artigos. Também, durante a análise foram contemplados os 

conteúdos que se referiam aos bens imateriais, tais como as crenças, tradições, 

costumes, modo de vida, regras da sociedade, folclore, festas e celebrações.  

Nesse momento de coleta de dados do estudo foi utilizado um instrumento 

para descrição das características dessas construções teóricas como: periódico, 

título, autores, volume, número e ano (APÊNDICE A).  

 

C) MAPEAMENTO DOS ARTIGOS COM A TEMÁTICA TURISMO E 

CULTURA. 

Apresentação dos dados e análise dos achados que resultaram do movimento 

de pesquisa, organizados em quadros por periódico e por ano. Também, gráficos 

que descrevem os dados dos quadros através de percentuais. 

Após a problematização do tema em estudo e a definição de seu objeto que é 

o mapeamento da temática da cultura nos artigos de periódicos de turismo 
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encontrados no Periódico CAPES, o seu desenvolvimento implicou na construção de 

dois capítulos, um que se trata de um levantamento bibliográfico acerca de turismo, 

cultura e turismo cultural apresentando a conceituação e relação do turismo e da 

cultura, demonstrando sua importância para a formação do turismo e o resultado 

dessa relação, o turismo cultural e a prática sustentável dessa atividade. Seguindo 

com a formação da área do turismo no meio acadêmico, o periódico CAPES 

apresenta uma opção de busca on line de artigos e trabalhos e uma ferramenta útil 

na procura de artigos confiáveis em turismo, que demonstra o crescimento da 

pesquisa acadêmica na área de turismo. Definidas essas questões, a pesquisa 

apresenta as revistas sobre turismo presentes nos periódicos CAPES e os artigos 

com a temática turismo e cultura, publicados por aquelas com Qualis B1 numa 

abordagem quantitativa. 

 

3.2. REVISTAS DA ÁREA DE TURISMO NOS PERIÓDICOS CAPES 

 

A área de turismo apresenta 26 revistas incluídas no Periódicos CAPES,  com 

seu extrato atualizado na classificação de 2012. Essa busca evidenciou que o Qualis 

dos periódicos de Turismo são avaliados na área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo, como apresentado na figura 1: 

 

N ISSN TÍTULO ESTRATO 

1 1677-6976 Caderno Virtual de Turismo B1 

2 0327-5841 Estudios y Perspectivas em Turismo B1 

3 1851-1732 Estudios y Perspectivas em Turismo (em Linea) B1 

4 1982-6125 Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo B1 

5 1755-4217 Worldwide Hospitality and Tourism Themes B1 

6 1984-4867 Revista Turismo em Análise B2 

7 1983-7151 Turismo: Visão e Ação (On Line) B2 

8 1988-5261 TUR y DES (Málaga) B2 

9 1983-0408 Revista Brasileira de Ecoturismo B2 

10 1982-5838 Cultur: Revista de Cultura e Turismo B3 

11 1519-4744 Revista Turismo & Desenvolvimento B3 

12 1645-9261 Revista Turismo & Desenvolvimento (On Line) B3 

13 1983-5442 Turismo e Sociedade B3 
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14 1980-6965 Revista Acadêmica Observatório de Inovação do 

Turismo 

B4 

15 1747-7646 Journal of Sustainable Tourism B5 

16 1806-700X Patrimônio: Lazer e Turismo (UNISANTOS) B5 

17 1981-5646 Revista Eletrônica de Turismo Cultural (USP) B5 

18 1139-7861 Revista Global de Tourism (On Line) B5 

19 1808-558X Cuadernos de Turismo C 

20 1981-0970 Dialogando no Turismo (UNESP, Rosana) C 

21 0872-8720 O Turismo em... C 

22 1809-6468 Revista de Estudos Turísticos C 

23 1467-3584 Tourism and Hospitality Research C 

24 1984-5952 Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa em 

Turismo 

C 

25 0278-4319 International Journal of Hospitality Management C 

26 0959-6119 International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 

C 

Figura 1: Lista de Periódicos de Turismo na Consulta de periódicos da CAPES na 
atualização de 2012. 
Fonte: Periódicos Capes, 2012. 

 

Uma vez que não há nenhuma revista classificada no extrato A, o atual 

trabalho utilizará o extrato B1 como fonte de pesquisa, por ser o maior extrato 

encontrado em periódicos específicos de turismo. Neste contexto, se pode analisar 

como o turismo ainda está se desenvolvendo no meio acadêmico, por ser uma área 

do conhecimento relativamente nova, poderá oferecer muito a comunidade 

acadêmica no futuro. As pesquisas no âmbito do turismo estão aumentando cada 

vez mais, porém há muitos temas e recortes para serem contemplados pelos 

estudiosos da área e muito ainda precisa ser feito para colocar o turismo em lugar 

de destaque no mundo acadêmico. 

O QUALIS é uma classificação de periódicos, anais, jornais e revistas feita 

pela CAPES dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a 

divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos, cujo objetivo é 

atender as necessidades específicas da pós-graduação realizada por essa agência 

(SILVA;ANDRADE, 2006). 
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Assim, foram listados os 05 periódicos B1, uma vez que de acordo com a 

avaliação da CAPES, publicação da produção científica em periódicos com extratos 

abaixo de B não favorecem a elevação dos conceitos dos programas de pós-

graduação. A figura 2 apresenta esses periódicos: 

 
Nº ISSN TÍTULO 

1 1677-6976 Caderno Virtual de Turismo 

2 0327-5841 Estudios y Perspectivas en Turismo 

3 1851-1732 Estudios y Perspectivas en Turismo (em Linea) 

4 1982-6125 Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 

5 1755-4217 Worldwide Hospitality and Tourism Themes 

Figura 2: Revistas específicas de turismo com Qualis B1 no Periódicos Capes  
Fonte: Periódicos Capes, 2012 
 

A seguir, as revistas com extrato B1, fontes deste estudo, serão apresentadas 

conforme constam nos seus editoriais e a quantidade de artigos publicados que 

totalizam os seus respectivos acervos. Os artigos relacionados à cultura serão 

apresentados por periódico em quadros específicos. Seguindo com essa reflexão, os 

dados referentes aos quadros foram sintetizados, a partir publicação de cada 

periódico, em artigos com a temática em turismo e cultura, objeto desse trabalho, e 

os demais artigos publicados. 

 

3.2.1. Caderno Virtual de Turismo   

 

O Caderno Virtual de Turismo é um periódico científico, dedicado à  

divulgação eletrônica gratuita de artigos originais e resenhas críticas de estudos 

voltados para o debate do turismo como vetor de desenvolvimento social. Propõe 

uma visão multidisciplinar do fenômeno turístico, reconhecendo suas implicações 

nas dimensões ambiental, social, econômica, histórica, cultural, política e 

institucional da sustentabilidade, fundamentais para o desenvolvimento social. O 

periódico começou a ser publicado em 2001 pelo Laboratório de Tecnologia e 

Desenvolvimento Social, vinculado ao Programa de Engenharia de Produção da 

COPPE/UFRJ e desde o início de suas atividades defende uma política de livre 

acesso a todo o conteúdo publicado pelo periódico, por meio de seu website.   
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 Artigo  Volume  Número  Ano  Autores  

1 Rotas da Fé: O Candomblé 2 1 2002 Heloisa Ribeiro 

2 A Festa do Corpo 2 2 2002 Heloisa Ribeiro, Lucelena L. Delamaro 

3 Jongo. O avô do samba 2 2 2002 José Bittencourt 

4 A Escola de Samba como lição de Processo Museal 2 2 2002 Mario Chagas 

5 Feira de São Cristovão: Patrimônio Cultural, Histórico e 

Artístico 

2 3 2002 Elzário Júnior, Elizabeth Porto 

6 A proteção da Cultura Imaterial e seus Impasses 2 3 2002 Arthur Sofiati 

7 Rotas da Fé: Festas Juninas 2 3 2002 Heloisa Ribeiro 

8 Turismo nas fazendas históricas do Vale do Paraíba 

Fluminense: um estudo sobre sustentabilidade 

2 4 2002 Mauricio Cesar Delamaro, Simone Saviolo 

Rocha, José Henrique de Oliveira Santos, 

Ivan Bursztyn, Enilson DÂ´Oliveira, 

Lucelena Delamaro, Tereza Mudado 

9 Andar com fé e o sentido do chegar. 2 4 2002 Heloisa Ribeiro 

10 Os Sítios Urbanos como Atração Turística: o Caso de Porto 

Seguro. 

3 1 2003 Leila B. Aguiar 

11  

Turismo Cultural: la Experiencia Mexicana 

3 1 2003 Raul Valdez Muñoz 

12 Congado: A Festa do Batuque 3 2 2003 Larissa Oliveira Gabarra 

13 Resgate Cultural e Conservação de Tartarugas Marinhas 3 3 2003 Jaqueline C. de Castilhos, Dayse A. R. 

Alves, Augusto César C. D. da Silva 
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14 Descubra a tradição de um lugar: O encontro entre nativos e 

biribandos em Trancoso, sul da bahia 

3 4 2003 Fernanda Carneiro 

15 Capacidade em cidades históricas 4 1 2004 Fernando Vicente de Oliveira 

16 Homossexualidade, consumo, cidadania e hospitalidade 4 2 2004 Daniella Tebar Avena, Fabrizia Rossetti 

17 Impactos sócio-culturais do turismo sobre as comunidades 

receptoras: uma análise conceitual 

4 3 2004 Ewerthon Veloso Pires 

18 A Vila Isabel em visita 4 3 2004 Angela Maria Moreira Martins, Luciana 

Alves Peterle, Flavia Guimarães Fontoura 

19 Estudo de arquitetura de museus: O museu Histórico 

nacional no centro do Rio de Janeiro 

4 3 2004 Cêça Guimaraens, Nara Iwata 

20 Turismo na base comunitária: a participação como prática no 

desenvolvimento de projetos turístico no Brasil- Prainha do 

canto verde, Beberibe 

4 4 2004 Marta da Azevedo Irving, Teresa Cristina 

de Miranda Mendonça 

21 Comunidades quilombola de Furnas do Dionísio: 

manifestações culturais, turismo e desenvolvimento local 

5 1 2005 Anelize Martins de Oliveira, Marcelo 

Marinho 

22 A festa e a igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção: 

patrimônio a serem preservados 

5 2 2005 Valquíria Maria Augusti, Daniela Boschiero, 

Daniele Poletti Ruy 

23 Memória e identidade: aspectos relevantes para o 

desenvolvimento do turismo cultural 

5 3 2005 Claudio Magalhães Batista 

24 Turismo e Carnaval na Bahia 5 3 2005 Armando Alexandre Castro 

25 Carnaval, turismo e trabalho informal na Bahia: tanto negócio 

e tanto negociante 

5 4 2005 Marília Flores S. de Oliveira, Orlando J. R. 

de Oliveira 
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26 

O Vesúvio como bar temático: uma proposta de turismo 

cultural? 

5 4 2005 Maria Luiza S. Santos 

27 A função turística do patrimônio: questionamentos sobre a 

idéia de sustentabilidade do turismo cultural 

5 4 2005 Antônio Marcus L. Figueiredo 

28 O papel social do turismo 6 1 2006 Adriana Cristina Xavier 

29 Cultura popular 6 1 2006 Ricardo Moreno de Melo 

30 Patrimônio histórico cultural e turismo no carnaval de 

Caravelas: Axé versus Samba 

6 2 2006 Claudio Magalhães Batista, Marco Aurélio 

Ávila 

31 Parada gay de São Paulo: evento de compromisso social ou 

uma grande festa na Avenida Paulista 

6 2 2006 Ângela Smaniotto Chiochetta, Daniella 

Tebar Avena 

32 Inventariando mais um século de cultura e tradição em 

Bocaina 

6 2 2006 Natalia Ferrari Nóbrega 

33 O homem cordial brasileiro como produto turístico 6 2 2006 Williams Rodrigues 

34 Análise dos atrativos culturais de Ilhéus em sites publicitários 

de turismo 

6 3 2006 Julianna Nascimento Torezani 

35 Ensaios teóricos: o significado da cultura para o turismo com 

base local 

6 4 2006 Anelize Martins de Oliveira 

36 Intervenção arquitetônica e produto turístico 6 4 2006 Josè Walter T. Chou, Josê Roberto de L. 

Andrade 

37 Cultura ou mercadoria? Reflexão sobre o carnaval Itabuna, 

Bahia 

6 4 2006 Rodrigo Muniz F. Nogueira 

38 Impactos ambientais e sócio-culturais do turismo de segunda 6 4 2006 Maria de Fátima Sena 
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residência: o caso de Ponta da Tulha, Inhéus, BA 

39 O discurso institucional sobre cultural negra em Ilhéus- BA e 

suas relações com o turismo: a memória do estado e a 

cultura como atrativo 

7 1 2007 Sandro C Neves 

40 Arqueoturismo no Semiárido Sergipano: o desafio da 

conservação de um patrimônio milenar 

7 2 2007 Jenilton Ferreira Santos 

41 História, identidade local e turismo: reflexões sobre a cidade 

de Ilhéus-BA a partir da segunda metade do século XIX 

7 2 2007 Angye Cássia Noia 

42 Turismo étnico: estudo de caso de um programa 7 3 2007 Miriam de Oliveira Santos 

43 O turismo desenvolvimento em território indígenas sob o 

ponto de vista antropológico 

7 3 2007 Rosana Eduardo da Silva Leal 

44 Produção cultural e turismo na infância- um olhar para a 

Brinquedoteca Keka & Companhia, Itabuna, Bahia 

7 3 2007 Elizabete Sayuri Kushano 

45 O carnaval como peça da construção identitária brasileira  8 1 2008 Rodrigo Muniz Ferreira Nogueira 

46 Os doces e licores artesanais da literatura sulbaiana e sua 

relação com o turismo luz das indústrias criativas 

8 1 2008 Aline de Caldas Costa 

47 Uma análise do novo movimento social afro em Ilhéus(BA) 

no contexto das "indústrias criativas" como modelo de 

desenvolvimento turístico local 

8 2 2008 Sandro C Neves, Socrates J. M. Guzman 

48 Trens turísticos e patrimônio cultural: como o turismo 

ferroviário tem resgatado, preservado e valorizado o 

patrimônio cultural 

8 2 2008 Douglas M. J. A. Mamede, Guilherme Lima 

Vieira, Ana Paula Guimarães Santos 
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49 Patimônio Imaterial e turismo: o caso do município de 

Jequitibá/MG 

8 3 2008 Fábio Costa Pedro, Reinaldo Dias 

50 Significados da baianidade e sua apropriação pelo turismo 9 1 2009 Rodrigo Bomfim Oliveira 

51 Realidade e ficção em Ilhéus- Bahia: o legado de Jorge 

Amado na perspectiva dos Cursos Superiores de Turismo do 

seu entorno 

9 1 2009 Astor Vieira Júnior, Aline de Caldas Costa, 

Urbano Cavalcante, Wolney Gomes 

Almeida, Henrique Tomé da Costa Mata 

52 Ceará turístico: identidade e identificação entre o sertão e o 

mar 

9 1 2009 José Clerton de Oliveira Martins, Luzia 

Neide Menezes Teixeira Corioloano 

53 Classificação dos municípios catarineses com base nos 

indicadores para a formação de um cluster de turismo 

cultural 

9 2 2009 Silvio L G Vianna, Valmir Emil Hoffmann 

54 Turismo e valorização do patrimônio histórico-cultural na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

9 2 2009 Paula Nardey Moriz de Vasconcelos 

55 A música como experência e diferencial mercadológico no 

turismo: um estudo de caso sobre o trecho Serro a São 

Gonçalo do Rio Preto-Estrada Real-MG 

9 2 2009 Fernanda Virgínia de Souza Alves, Mariana 

Helena Diniz Ferreira, Mileno Dias 

Marquezini 

56 Turismo e relação sociais de sexo 9 2 2009 Bárbara Nascimento Duarte 

57 Patrimônio e Educação Patrimonial numa perspectiva 

humano-genérica 

9 3 2009 Poliana F. Cardozo, Alessandro de Melo 

58 O turismo e o sagrado em tempos de globalização: o 

exemplo de Tindaya- Ilhas Canárias(ES) e de Xique-Xique 

de Igatu-Bahia(BR) 

10 1 2010 Sagrario Martinez Berriek, Cyntia Andrade 
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59 Irmãs de fé: tradição e turismo no recôncavo baiano 10 3 2010 Armando Alexandre Castro 

60 Trânsito turístico e reconfiguração cultural: estratégicas de 

viabilidades do patrimônio em São Luis(MA) 

11 1 2011 Karoliny Diniz Carvalho, Maria de Lourdes 

Netto SimÃµes 

61 São Miguel das Missões: uma concepção turística-cultural-

formativa no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo(Brasil) 

11 2 2011 Nair Sanzovo Pivatto, Miguel Bahl 

62 Turismo cultural e interpretativo na cidade de Ilhéus(BA): 

uma proposta de revitalização para a avenida Soares Lopes 

11 2 2011 Karoliny Diniz Carvalho, Suzana Coelho, 

Natanael Reis Bonfim 

63 Turismo religioso, patrimônio e festa: Nosso Senhor do 

Senhor dos Passos na cidade sergipana de São Cristóvão 

11 3 2011 Ivan Aragão, Janete Ruiz de Macedo 

64 O valor artístico-cultural do bordado de Caicó/RN e sua 

relação com o turismo 

12 1 2012 Rosa Maria Rodrigues Lopes, Gilma 

Pereira da Costa Medeiros 

65 A estátisca turística e cinematográfica da favela: suportes de 

uma autenticidade construída 

12 2 2012 Karla Estelita Godoy, Sarah Borges Luna 

Figura 3 – Artigos com a temática de turismo e cultura publicados pelo Caderno Virtual de Turismo 
Fonte: Periódicos Capes, 2012  
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O Caderno Virtual de Turismo publicou 274 artigos sendo 209 com temas 

variados e 65 com tema de turismo e cultura, representando 24% do total de artigos, 

isto implica em dizer que aproximadamente um quarto dos artigos desse periódico 

versam sobre aspectos relacionados a cultura, o que evidencia a sua importância na 

produção de conhecimento na área de turismo. 

 

 
Figura 4 – Caderno Virtual de Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
  
 
3.2.2. Estudios y Perspectivas en Turismo  

 

O periódico Estudios y Perspectivas en Turismo começou a ser publicado em 

1991 e é uma publicação que analisa o turismo a partir da perspectiva das ciências 

sociais e fornece um fórum interdisciplinar para a expansão das fronteiras do 

conhecimento, que procura encontrar o equilíbrio entre a teoria e a prática, bem 

como a construção de um campo de conhecimentos sólidos na área do turismo com 

base na contribuição de diferentes ciências e disciplinas. Esse periódico está 

interessado tanto nas contribuições que podem fazer os especialistas que vêm do 

campo do turismo como os de antropologia, ciência política, ecologia, economia, 

geografia, psicologia, sociologia. De 1991 até 2008 foram publicados 273 artigos. 

Em 2009, a revista passa a ser somente on line e publicou 221 artigos até 2012, 

totalizando nos dois formatos 494 artigos em seu acervo. 
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 Artigo  Volume  Número  Ano  Autores  

1 Patrimonio cultural basilenõ 1920/1988: Evolución del comcepto y 

contribución para la identidad nacional. 

0 1 1991 Américo Pellegrini Filho 

2 Un impacto del turismo em núcleos receptores de países em desarrolo: 

Efectos socio-culturales. 

0 2 1991  Sarah Strachman Bacal 

3 Turismo en los cementerios. 0 4 1991 Eros Salinas Chávez, Antonio 

Lorenzo Blanco 

4 El aura de los objetos reales, el tempo y el futuro del turismo. 2 3 1993 Margarita Barreto 

5 Encuentros turísticos: Efectos de los esteriotipos em los câmbios 

socioculturales (Islas  Canarias). 

3 3 1994 Agustín Santana Talavera 

6 Impactos culturales en un area periferica al turismo (Gûimar, Tenerife) 3 3 1994 Pilar Fariña Rodríguez 

7 Puesta en valor del presidio de ushuaia (ARG.) Como centro de 

desarrollo turístico, cultural y económico. 

4 4 1995 María Silvia Bouteiller, Marie 

Jensen, Aníbal González Paz 

8 Turismo y patrimônio: Necesidad de estudios comparados. 4 4 1995 Geoffrey Wall 

9 Turismo y patrimonio arquitectónico: Temas Polémicos 6 3 1997 Dallen Timothy, Geoffrey Wall  

10 Folklore y turismo 7 1 1998 Ana María Dupey 

11 Turismo y esoterismo: Uma aproximación al tema 7 3 1998 Juana A. Norrild 

12 Turismo místico – esotérico en México 7 3 1998 Alicia Bernard-Mena, Esteban 

Burguete  

13 El patrimonio arqueológico como atractivo turístico en tierra del fuego 8 1 1999 Mónica Salemme, Graciela 
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Canale, María Elena Daverio, 

Marisol Vereda 

14 La práctica del antropólogo y los proyectos turísticos 9 1 2000 Ana María Dupey 

15 Turismo en comunidades de la amazonia:Fiestas y rituales en la isla 

Marajó – Brasil 

9 2 2000 Silvio Lima-Figueiredo  

16 Tematización en el turismo rural:Circuito italiano en el Estado de 

Paraná – Brasil 

10 1 2001 Dario Paixao, P. Fuentes Dias, 

V. Cobos, E. Mielke  

17 Rutas de arte y Gastronomía:Una propuesta inexplorada. 10 1 2001 Alicia Bernard, Patricia 

Domínguez 

18 El patrimonio arquitectónico de las estancias de tierra del fuego como 

recurso turístico. 

10 2 2001  Marie Jensen, María Silvia 

Bouteiller, E.Zeinsteger  

19 El ecoturismo rural y el desarrollo sustentable del patrimonio natural e 

histórico cultural 

10 2 2001 Diana Salciccia  

20 Turismo y recuperación de los centros históricos de América Latina y el 

Caribe: Un ejemplo de Venezuela. 

10 3 2001 Mercedes Anato, Miguel José 

Pérez 

21 Turismo y antropología en Brasil: Un estudio preliminar  11 1 2002 Álvaro Banducci Júnior  

22 Artificialidad y autenticidad: El turismo como experiencia antropológica. 11 1 2002 Silvana Miceli de Araujo  

23 La reconstrucción de la “italianidad” en el sur del estado de Santa 

Catarina, BRASIL  

11 1 2002 Adiles Savoli  

24 Salvador de Bahía, Brasil. Fábrica de tradiciones  11 2 2002 Roque Pinto 
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25 Turismo y religión. Tensión, negociación e inversión en la ciudad 

histórica de Tiradentes, Brasil. 

11 2 2002 Oswaldo Giovannini, JR 

26 Peregrinación y turismo. La navidad en Gramado y Canela, Brasil. 11 2 2002 Carlos Alberto Steil  

27 La etnografía del paseo en las clases populares de Brasil. 11 2 2002 Paulo Roberto Albieri Nery  

28 Cocinas regionales. Herencia en peligro. 11 4 2002 Alicia Bernard, Patricia 

Domínguez 

29 Las danzas como espectáculo turístico. El caso de los inmigrantes 

bolivianos en Comodoro Rivadavia, Argentina.  

11 4 2002 Graciela Ciselli 

30 Desarrollo regenerativo del turismo costero: A través de la 

antropología, la talasoterapia y la memoria. 

12 3 2003 Antonio Miguel Nogués Pedregal 

31 La calidad de vida de los profesionales en gastronomía: Movimientos 

de sueños, de limitaciones y de placer. 

12 4 2003 Donato M. Dreher Heuser, 

Zuleica Maria Patricio 

32 Turismo juvenil¿ Vacaciones familiares o independientes? 12 4 2003 Jorge Zamora, Marcela Opazo, 

Ester Fuenzalida, Rodrigo Loyola 

33 Turismo y patrimonio: Conflicto social y modelos de desarrollo urbano 

en Valencia, España 

13 2 2004 Javier Gómez Ferry 

34 La gastronomía típica de la isla de Santa Catarina, Brasil: Su identidad 

como atractivo para el turismo cultural. 

13 2 2004 Roselys I. Correa dos Santos, 

Bianca Oliveira Antonini  

35 El turismo como fenómeno histórico. 13 4 2004 Carlos Alberto Cioce Sampaio 

36 Arqueología, arte rupestre y turismo: Comarca Andina del Paralelo 42 – 

Argentina 

14 1 2005 Cristina Bellelli, Mercedes 

Podestá, Mariana Carballido, 



48 

 

Pablo Fernández, Soledad 

Caracotche 

37 El patrimonio arqueológico como recurso turístico: El caso del Valle del 

río Manso inferior. Argentina. 

14 1 2005 Darío Xicarts 

38 Antropología, comunicación y turismo: La mediación cultural en la 

construcción del espacio turístico. 

14 4 2005 Rafael José dos Santos 

39 Recuperación del patrimonio cultural como recurso turístico: El poblado 

alfarero de La Atalaya, Gran Canaria, España. 

14 4 2005 María del Pino Rodríguez 

Socorro 

40 Turismo, patrimonio y territorio:Una discusión de sus relaciones a partir 

de casos de Argentina.  

15 2 2006 Analía Almirón, Rodolfo 

Bertoncello, Claudia Alejandra 

Troncoso 

41 Aproximación panorámica a la carta europea del turismo sostenible en 

los espacios protegidos. 

15 3 2006 Juan Carlos Muñoz Flores  

42 El rescate cultural y turismo: Los Kaingang de Iraí (Brasil) como 

tourees 

16 1 2007 Flávia Lac 

43 Los folletos y la divulgación del patrimonio arqueológico:El caso de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León - España  

16 1 2007 Ana María Mansilla 

44 Turismo cultural: Evaluación del potencial turístico de sitios 

arqueológicos  

16 1 2007 Fabiana Manzato, Mirian 

Rejowski 

45 Turismo y vino: Un estudio formativo sobre la evolución de las rutas del 

vino en Chile  

16 2 2007 Jorge Zamora, María Eugenia 

Barril 
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46 Segregación socio-espacial en ciudades turísticas: El caso de Canela 

(RS), Brasil  

16 2 2007 Ricardo Ibarra Cofré 

47 La importancia de la gastronomía en el turismo: Un ejemplo de 

Mealhada – Portugal  

16 3 2007 Simão Oliveira 

48 Filosofía del turismo: Una propuesta epistemológica  16 4 2007  Alexandre Panosso Netto 

49 Construcciones culturales: Imagen de los turistas chilenos en Buenos 

Aires, Argentina. 

16 4 2007 Maximiliano Korstanje 

50 El turismo cultural ¿ Un negocio responsable? 17 4 2008  Agustín Santana Talavera 

51 Cultura negra y turismo en ilhéus, Brazil: Publicidad turística, contacto 

cultural y clichés. 

17 4 2008 Sandro Campos Neves 

Figura 5: Artigos com a temática de turismo e cultura publicados pelo Estudios y Perspectivas en Turismo 
Fonte: elaboração própria 
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 Artigo  Volume  Número  Ano  Autores  

1 Patrimonio y redefinición de un lugar turístico:La Quebrada de 

Humahuaca, Provincia de Jujuy, Argentina 

18 2 2009 Claudia A. Troncoso 

2 Empanadas, tamales y carpaccio de llama: Patrimonio 

alimentario y turismo en la Quebrada de Humahuaca – Argentina 

18 2 2009  Marcelo Álvarez, Gloria Sammartino 

3 El cuerpo femenino: Comunicación, poder y turismo 18 2 2009 Euler David de Siqueira, Denise da 

Costa Oliveira Siqueira 

4 Turismo y cambio social:El caso de Aventureiro – Ilha Grande 

(RJ) – Brasil 

18 3 2009 Gustavo Villela Lima da Costa 

5 Pérdidas en la traducción :Los cambios en la imaginería verbal 

de “Laponia” Noruega 

18 4 2009 Graham M. S. Dann, Lisbeth B. 

Johanson 

6 Desarrollo turístico y comunidad local:Valoraciones y 

expectativas de los residentes de Ilhéus-BA, Brasil 

18 6 2009  Angye Cássia Noia, Marco Aurélio 

Avila, Moema Badaró Cartibani Midlej 

7 Turismo y memoria: Reflexiones teórico metodológicas sobre el 

Espacio para la Memoria – Buenos Aires, Argentina 

19 2 2010 Cecilia Palacios 

8 Turismo y patrimonio ferroviario: Un estudio sobre el Trem da 

Vale (MG) – Brasil 

19 3 2010 Lourdes Regina Galvão Maia, Reinaldo 

Dias 

9 Leyendas de fantasmas del centro histórico de puebla, méxico: 

¿Un recurso complementario de atracción turística? 

19 4 2010 Raúl Valdez 
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10 Planificación turística en áreas urbanas: La implementación del 

turismo cultural en el centro de São Paulo, Brasil 

19 5 2010  Pedro de Alcântara Bittencourt César, 

Beatriz Veroneze Stigliano 

11 Producción y transformación territorial: La gastronomía como 

atractivo turístico 

19 5 2010 Rúbia Gisele Mascarenhas Tramontin, 

José Manoel Gândara Gonçalves 

12 Memoria e identidad en la feria de praia grande (Brasil): 

Potencial para el turismo cultural 

19 6 2010 Karoliny Diniz Carvalho, Maria de 

Lourdes Netto Simões 

13 El turismo en los pueblos rurales de argentina: ¿Es la 

gastronomía una opción de desarrollo? 

19 6 2010 Fernando Navarro, Regina Schlüter 

14 Impactos sociales de la feria internacional del caballo en mèxico: 

Una perspectiva local. 

19 6 2010 Juan Carlos Monterrubio Cordero, M. 

Marivel Mendoza Ontiveros, Ana Luque 

Guerrero 

15 Narrativas e imágenes del turismo en Petrópolis, Brasil, a 

principios del siglo XX. 

20 1 2011 André Barcelos Damasceno Daibert 

16 La herencia de la gastronomía portuguesa en Brasil como un 

producto del turismo cultural. 

20 2 2011 Uiara Maria Oliveira Martins, Maria 

Manuel Rocha Teixeira Baptista 

17 El turismo de salud y el uso terapéutico del agua 20 2 2011 Patricia Lopes Branco Bonfada, Marcel 

Rodrigo Henn Bonfada, Maria Elisa Alén 

González, José Manoel Gonçalves 

Gândara 
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18 Performance y experiencia turística del tambor de crioula en São 

Luís de Maranhão – Brasil 

20 3 2011 Karoliny Diniz Carvalho, Wladimir da 

Silva Blos 

19 Las “TIENDA GRANJA” como escenarios de promción de la 

Gastronomìa local y sus posibilidades asociadas al Turismo: El 

caso de los “Hofläden” (Mecklenburg, Vorpommern -Alemania) y 

las “Agrobotigues” (Cataluña -España) 

20 4 2011 Maria del Pilar Leal Londoño 

20 La cultura como recurso turistico de las ciudades: El caso de la 

patrimonialización del tango em Buenos Aires, Argentina 

20 5 2011 Mariana Gómez Schettini, Analía 

Almirón 

21 Rito, cambio cultural y la natureza cícilica del turismo 20 5 2011 Roque Pinto 

22 Representação social del fenómeno turismo sexual: Análisis de 

notas periodíscas 

20 5 2011 Marcela Ferreira Marinho, Marcia Maria 

Cappellano dos Santos 

23 La formación de la imagen turística desde la perspectiva de la 

distancia cultural del Viajero: Marco teórico y estudio de caso 

20 6 2011 María José Andrade Suárez 

24 Mitologia y turismo: La exégesis como interpretación 

hermenêutica 

20 6 2011 Maximiliano E. Korstanje 

25 Misiones jesuíticas- gueraníes em Brasil: Um análise de la 

interpretación patrimonial 

20 6 2011 Pedro de Alcântara Bittencourt César, 

Beatriz Veroneze Stigliano 
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26 Metanorfoseando los mercados centrales: El turismo 

gastronómico como estrátegica el Mercado Central de 

Santiago(Chile) y el Mercado Municipal de São Paulo 

21 1 2012 Alexandre de Pádua Carrieri, Ivana 

Benevides Dutra Murta, Juliana Cristina 

Teixeira. Bernardo Machado Gontijo, 

Maria Emília Tijoux 

27 Tierras de Preto de Filipa(MA)- Brasil: Identidad, territorialidad y 

turismo comunitário em la lucha por el reconhcimento 

21 1 2012 Rosijane Evangelista da Silva, Moema 

Maria Badaró Midlej 

28 Planificación estrátégica de um circuito turístico histórico-cultural: 

Itabuna- Bahia, Brasil 

21 1 2012 José Manoel Gândara, Júlio Mendes, 

Miguel Moital, Flaviny Najara Santos 

Ribeiro, Itamar de Jesus Souza, Luciane 

Aparecida Goulart 

29 Planificación y Gestión de las visitas al patrimonio natural y 

cultural y a los atractivos turísticos 

21 2 2012 Silvio Lima Figueiredo, Wilker Nóbrega, 

Mirleide Bahia, Auda Piani 

30 Marco Metodológico para el Estudio del Turismo Raural: 

Perspectiva de análise desde la comunalidad 

21 2 2012 Carlos Pérez-Ramírez, Lilia Zizumbo-

Villarreal, Neptalí Moterroso-Salvatierra, 

Delfino Madrigal-Uribe 

31 Cultura y Capital Social em Comunidades Locales: El caso de la 

comunidad italiana del barrio Puerto de Mar del Plata 

21 3 2012 Mariangel Cacciutto, Bernarda Barbini 

32 Visitas guiadas accesibles em el Theatro José de Alencar em 

Fortaleza, Brasil 

21 4 2012 Samya Xavier Leite, Antônio Roberto 

Ferreira Aragão 
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33 El Turismo indígena Guna 

 (Panamá): Imaginarios y regímenes de mentira de las guias 

turísticas internacionales 

21 4 2012 Xerardo Pereiro Pérez 

34 Los estudios del ocio en Brasil: Un análisis histórico-social 21 5 2012 Christianne L. Gomes 

35 La Instalación de Porto-Sul em la Región de Ponta Da Tulha-BA, 

Brasil: Una propuesta de turismo de base comunitaria para 

desarrollar la comunidad local 

21 5 2012 Natanael Reis Bomfim, Ivan Rêgo 

Aragão, Beijanine da Cunha Abadia, 

Elyne Colares Almeida 

36 La [re]tradicionalización de los territorios aborígenes por parte 

del turismo: Un estudio comparativo entre los Kadiwéu (Brasil) y 

los Maorí (Nueva Zelanda) 

21 6 2012 Djanires Lageano Neto de Jesus 

37 Imagen turística y medios de comunicación: Una construcción 

social 

21 6 2012 Gerardo Novo E. de los Monteros, 

Maribel Osorio García, Javier Torres 

Nafarrate, Edgar Esquivel Solís 

38 El festival del bacalao como manifestación de la gastronomia 

portuguesa en pelotas, Brasil. 

21 6 2012 Caroline Ciliane Ceretta, Denise da Silva 

Heres 

Figura 6: Artigos com a temática de turismo e cultura publicados pelo Estudios y Perspectivas en Turismo en línea 
Fonte: elaboração própria 
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A análise deste periódico evidenciou que vem sendo publicado desde 1991 

em versão impressa e até 2008 apresentou 273 artigos em sua totalidade, destes 51 

abordam a temática de cultura, que caracteriza 19% dessa produção cientifica. A 

partir de 2009 começou ser produzido on line demonstrando um pequeno 

decréscimo nos artigos com temas culturais, assim de 184 artigos, 38 se referem à 

cultura. 

 

 
Figura 7: Estudios e Perspetivas em Turismo. 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 8: Estudios e Perspetivas em Turismo en linea 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.3. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 

 

A Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo foi criada em 2007  em resposta 

à demanda de representantes da comunidade científica em Turismo no Brasil. 

Editada pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo 

(ANPTUR), tem o compromisso de disseminar pesquisas e estudos originais em 

Turismologia e Hospitalidade com alto rigor teórico e metodológico, por vezes 

ausentes na produção científica da área, promovendo a sua análise, discussão e 

reflexão. Conta em seu Conselho Editorial com professores e pesquisadores 

vinculados a universidade e centros de pesquisa do Brasil e do Exterior, além de 

experts em áreas temáticas (consultores ad hoc) para avaliação de artigos. Publica 

artigos científicos de autoria de pesquisadores e estudiosos do campo do Turismo e 

suas interfaces com áreas afins como Antropologia, Administração, Geografia, 

Hospitalidade, Lazer.  
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 Artigo  Volume  Número  Ano  Autores  

1 Turismo, Arqueologia e Literatura: Análise Antropológica da construção 

da memória coletiva em são Nicolau, Rio Grande  

1 1 2007 Ceres Karam Brum 

2 Turismo y  

patrimonio. Otredad e identidade 

1 1 2007 Tania Siedlecki Huerta 

3 Ensaio metodólogico de manejo turístico em áreas indígenas 1 2 2007 Eduardo Abdo Yázigi 

4 Culto aos ancestrais: encontro de famílias 2 1 2008 Adiles Savoldi 

5 O turismo místico-esotérico na Zona Uritorco (Córdoba, Argentina): 

síntese de uma perspectiva etnógrafica 

2 2 2008 Alejandro Otamendi 

6 O Turismo Sexual e a Comunicação- Um olhar hermenêutico sobre as 

relações entre visitantes e visitadas 

2 2 2008 Liciane Rossetto Ferreira 

7 Percepção da hospitalidade na visitação turística de comunidades 

isoladas na região de Paraty: guaranis. Caiçaras e quilombolas 

2 3 2008 Luis Alberto Beares, 

Samanta Gallo Cabral 

8 Relação entre atividade turística, apropriação do território e patrimônio: 

uma contribuição para o planejamento sustentável do turismo na Bahia 

2 3 2008 Natanael Reis Bomfim, 

Djaneide Silva Argolo 

9 Dialogando com experiências vibenciadas em Marraquech e Amercia 

Latina para compreensão do Turismo Comunitário e Solidário 

3 1 2009 Carlos Alberto Cioce 

Sampaio, Luzia Neide 

Coriolano 

10 Turismo e preservação do patrimônio cultural na visão dos moradores 

do Bairro da Praia Grande em São Luís/MA 

3 1 2009 Karoliny Diniz Carvalho 

11 A gestão do desenvolvimento econômico com o patrimônio natural e 

cultural de São Sebastião-SP 

3 2 2009 Rodrigo de Benedictis 

Delphino 
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12 Trabalho, Turismo Rural e Desenvolvimento local na zona da Mata de 

Pernambuco 

4 3 2010 Joao Paulo Silva, Maria 

Salett Tauk Santos 

13 As contribuições da nova geografia cultural na atividade turística 5 1 2011 Daniela Sottili Garcia, Miguel 

Bahl 

14 Interesse entre o mercado turístico e o mercado do sexo em Salvador, 

Bahia, Brasil 

5 2 2011 Cassiana Gabrielli 

15 Sobre afetos e fotos: Volunturistas em uma favela carioca 5 2 2011 Bianca Freire-Medeiros, 

Fernanda Nunes, Lívia 

Campello 

16 Patrimônio Cultural e Turistico: Um estudo de caso sobre a relação 

entre a população parnaibana e o complexo Porto das Barcas 

5 2 2011 Andre Riani Costa Perinotto, 

Anna Karolina Pereira dos 

Santos 

17 Práticas de etnoconhecimento na gestão participativa do turismo 

sustentável na Amazônia: Quilombo de Tapanagem 

5 3 2011 Leonardo Gama Campos 

Figura 9: Artigos com a temática de turismo e cultura publicados pelo Revista Brasileira de Turismo 
Fonte: elaboração própria 
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Esta revista iniciou em 2007 e possui 75 artigos publicados até o ano 2011, 

quando foi encerrada a edição da mesma. Apresenta 23% de seu acervo desses 5 

anos de existência, abordando a cultura em 17 artigos sobre esse tema. 

 

 
Figura 10: Revista Brasileira de Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 

3.2.4. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 

 

A revista Worldwide Hospitality and Tourism Themes fornece a análise 

temática dos principais desafios enfrentados pelo turismo e hotelaria na atualidade. 

Combinando os dados empíricos com pesquisa secundária e pontos de vista de 

profissionais seniores no campo, cada artigo fornece soluções práticas para os 

desafios enfrentados pela indústria mundial, contribuindo assim para a prática do 

desenvolvimento sustentável mundial. Cada edição deve ter resultados práticos e 

implementáveis. Foram publicados 153 artigos no período de 2009 à 2012. 
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 Artigo  Volume  Número  Ano  Autores  

1 French drinking: tradition or dependence? 1 2 2009 Nathalie Geraldine Ormro 

2 Managing customer experience for spiritual and cultural tourism: an 

overview  

2 5 2010 Vinnie Jauhari; Gunjan M. 

Sanjeev 

3 Internet deployment in the spiritual tourism industry: the case of Vaishno 

Devi Shrine 

2 5 2010 Kanika Gupta; Anju Gulla 

4 How can the visitor experience be enhanced for spiritual and cultural 

tourism in India? 

2 5 2010 Vinnie Jauhari 

5 Exploring the relationship between socio‐cultural factors and tourist 

satisfaction. A study of Lotus Temple, New Delhi, India 

2 5 2010 Shachi Yadav; Rumki 

Bandyopadhyay; Gulam 

Rasul; Anudeep Rawal 

6 A cross‐cultural study of screen‐tourists' profiles 3 2 2011 Sangkyun Kim; Noëlle 

O'Connor 

7 “We've seen it in the movies, let's see if it's true” Authenticity and 

displacement in film‐induced tourism 

3 2 2011 Peter Bolan; Stephen 

Boy; Jim Bell 

8 Working together to leverage film tourism: collaboration between the film 

and tourism industries 

3 2 2011 Simon Hudson 

9 How can the film‐induced tourism phenomenon be sustainably managed? 3 2 2011 NikiMacionis; Noe¨lleO'Con

nor 

10 How can the film‐induced tourism phenomenon be sustainably managed? 3 2 2011 Noëlle O'Connor 

11 Developing effective communication strategies for the Spanish and 3 4 2011 Po‐Ju Chen; Fevzi 
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Haitian‐Creole‐speaking workforce in hotel companies Okumus; Nan 

Hua; Khaldoon (Khal) 

Nusair 

12 Defining diversity: the evolution of diversity 3 4 2011 Camille Kapoor 

13 Industry perspectives on diversity research 3 4 2011 Camille Kapoor; Juan M. 

Madera 

14 Strengthening food control in a multi‐cultural society: Abu Dhabi food 

safety training initiatives 

3 5 2011 H.E. Mariam Harib Sultan Al 

Yousuf; Eunice Taylor 

15 An exploration of food safety culture in a multi‐cultural environment: next 

steps? 

3 5 2011 Joanne Taylor 

Figura 11: Artigos com a temática de turismo e cultura publicados pelo  Worldwide Hospitality and Tourism Themes 
Fonte: Elaboração própria 
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Essa revista é a mais recente das fontes analisadas, é um periódico norte 

americano que iniciou em 2009. Oferece 15 artigos de cultura, num total de 138 

publicados até o ano de 2012. Nesta perspectiva, é possível perceber que 10% de 

sua publicação está relacionada à cultura, pois seu foco é orientado para questões 

da prática e do mercado profissional.  

 

10%

90%

Worldwide Hospitality and Tourism 

Themes

Artigos com tema em turismo e cultura Artigos com tema variados

 
Figura 12: Worldwide Hospitality and Tourism Themes 
Fonte: Elaboração própria 
 

3.2.5. Artigos com temática de turismo e cultura pu blicados por ano nos 

periódicos de turismo com Qualis B1 

 

O gráfico a seguir, mostra a relação dos periódicos de extrato B1 e os artigos 

com a temática de turismo e cultura. Refletindo assim os percentuais de artigos 

publicados por periódico dentro dessa temática até o ano de 2012, num total de 186 

artigos. O gráfico demonstra que os periódicos, Caderno Virtual de Turismo e 

Estudios y Perspectivas en Turismo se destacam na publicação de artigos dessa 

área.  
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Figura 13: Turismo e Cultura 
Fonte: Elaboração própria 

 

Neste movimento de análise foi possível perceber que as revistas da América 

Latina possuem maior interesse na abordagem da cultura relacionando-a ao turismo 

e vice-versa, considerando o percentual de artigos publicados por periódico que 

demonstra essa tendência.  

 

3.3. RECORTE TEMPORAL QUANTIFICANDO OS ARTIGOS SOBRE TURISMO E 

CULTURA DOS PERIÓDICOS DE TURISMO COM QUALIS B1 

 

A análise dos dados feita de acordo com o recorte temporal foi realizada a 

partir de 2001, ano no qual passa a existir mais de uma revista específica de 

turismo. Antes de 2001 somente a revista Estudios y Perspectivas em Turismo era 

publicada. A partir desse ano o Caderno Virtual de Turismo foi criado, porém não 

houve nenhuma publicação com o tema relacionando turismo e cultura, com isso, no 

presente estudo essa abordagem começa a ser demonstrada a partir do ano de 

2002.  
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Periódicos  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total  

Estudios y Perspectivas em Turismo 9 3 6 4 2 8 2 - - - - 37 

Caderno Virtual de Turismo 9 5 6 6 12 6 5 8 2 4 2 62 

Estudios y Perspectivas em Turismo en linea - - - - - - - 6 8 11 13 38 

Revista Brasileira de Turismo - - - - - 3 5 3 1 5 - 17 

Worldwide Hospitality and Tourism Themes - - - - - - - 1 4 10 0 15 

Total  18 8 12 10 14 17 12 18 15 30 15 169 

Figura 14: Artigos com a temática de turismo e cultura por ano 
Fonte: Elaboração própria 

 

 



65 

 

Tendo em vista as fontes consultadas, notadamente, os periódicos com 

extrato B1 dos Periódicos CAPES, evidencia-se que na última década há um 

significativo movimento de qualificar o conhecimento na área de Turismo, com 

expressão na discussão científica acerca da cultura e sua interface no turismo. Os 

gráficos apresentados a seguir descrevem pela abordagem estatística a produção 

dos artigos com essa temática distribuídos por ano, ressaltando os periódicos que os 

publicaram. 

 

 

50%50%

Ano 2002

Caderno Virtual de Turismo Estudios Y Perspectivas en Turismo

 
 
Figura 15: Ano 2002 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 16: Ano 2003 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 17: Ano 2004 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 18: Ano 2005 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 19: Ano 2006 
Fonte: Elaboração própria 

 

  No ano de 2007, surge mais um periódico específico em turismo no cenário 

acadêmico, a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo. 
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Figura 20: Ano 2007 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 21: Ano 2008 
Fonte: Elaboração própria 

 

No ano de 2009, a revista Estudios y Perspectivas en Turismo passa a ser 

somente on line, e com isso passa a ser uma nova revista para o Periódicos CAPES, 

neste mesmo ano, outra revista começa a ser publicada a Worldwide Hospitality and 

Tourism. Mesmo com novas revistas no cenário acadêmico os periódicos caderno 

Virtual de Turismo e a Estudios y Perspectivas em Turismo em linea continuam 

tendo grande destaque na área de turismo e cultura. 
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Figura 22: Ano 2009 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 23: Ano 2010 
Fonte: Elaboração própria 

 



70 

 

 
Figura 24: Ano 2011 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em 2012, a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo parou de ser 

publicada e a Worlwide Hospitality and Tourism Themes não apresentou nenhum 

artigo com o tema em turismo e cultura. 

 
Figura 25: Ano 2012 
Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando os dados dessa pesquisa pode-se afirmar que houve um avanço 

nos periódicos específicos em turismo, aumentando o número de revistas com qualis 

B1 no Periódicos Capes na segunda metade da primeira década do século XXI. 
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Também, houve aumento no número de artigos publicados, pois os volumes 

tornaram-se maiores, contendo mais conteúdo publicado, o que poder ser pode ser 

uma consequência do início e crescimento das pós-graduações de turismo. 

Porém ao listar os 26 periódicos específicos da área de turismo encontrados 

nos Periódicos CAPES, com seus respectivos extrato no qualis, foi apreendido que 

não existe nenhum classificado como A, o que nos leva a refletir sobre a 

necessidade de aumento da produção científica na área que traduza pesquisas em 

nível de mestrado, doutorado ou projetos de pesquisa aprovados pelas agências de 

fomento. 

 Ao utilizar como fonte da pesquisa os 05 periódicos de extrato B1, constituiu-

se uma amostra com 186 artigos cuja abordagem se refere às diversas dimensões 

da cultura associada ao turismo, sendo possível demonstrar sua relevância 

enquanto objeto de estudo dos pesquisadores, principalmente, na América Latina. 

Também, foi levantado o quantitativo de artigos científicos com a temática 

relacionada à cultura por periódico de Turismo na atualização de 2012 dos 

Periódicos CAPES, relacionando-os ao ano de sua publicação. Assim, nos 10 anos 

que esse levantamento documental contemplou, os periódicos específicos em 

turismo que apresentam publicações constantes relacionadas à cultura foram o 

Caderno Virtual de Turismo e Estudios y Perspctiva em Turismo, e que nunca 

tiveram sua publicação interrompida. 

. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Periódicos Capes é uma ferramenta muito conceituada e faz parceria com 

as principais universidades do país, o que reforça sua utilização para os trabalhos 

acadêmicos. No turismo, uma área que ainda está se desenvolvendo no meio 

acadêmico, o periódico se torna um canal aberto para obtenção e divulgação de 

conteúdos com o tema em turismo e suas reflexões, qualificando os profissionais e 

pesquisadores da área.  

Na relação do turismo e cultura houve uma importante movimentação com o 

objetivo de construir e qualificar o conhecimento dessa área. Buscando consolidar, 

no meio acadêmico, a ótica cultural no turismo, enfatizando um novo conceito 

voltado para o caráter humano do turismo, desmistificando o turismo como atividade 

somente econômica, que predominou ao longo de sua evolução enquanto prática 

social e que tem repercussões na construção do conhecimento científico. A parceria 

dessas suas áreas confirma que o turismo está se desenvolvendo nos atrativos 

culturais e demostrando que essa atividade pode trazer resultados positivos para a 

comunidade receptora e para o turista, que reforça o conceito de Turismo Cultural 

Sustentável.  

É necessário que o atrativo cultural esteja preparado para receber o turista e 

implementar ações específicas como logística, serviços e estrutura física 

diferenciados para atende-lo, tanto em qualidade, mas principalmente no que se 

refere á hospitalidade e ao acolhimento.  Notadamente é o turismólogo, o 

profissional capaz de conhecer a prática das instituições culturais e adaptá-la com a 

realidade do turismo no local. As perspectivas desse profissional devem ser levadas 

em consideração no planejamento das atividades, suas reflexões devem ter espaço 

nas instituições, promovendo mudanças pertinentes e adequadas em sua estrutura. 

O olhar treinado do profissional de turismo torna possível destacar peculiaridades de 
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cada atrativo cultural e somente um profissional bem capacitado pode desenvolver 

essas capacidades, por isso é necessário “criar” estudantes críticos, competentes e 

aptos para o mercado. Deste modo é necessário que canais de comunicação, como 

o periódicos Capes, faça essa ligação entre os trabalhos científicos e os estudantes, 

professores e profissionais na área de turismo com a produção acadêmica de 

diversos países e formações.  

Reforçando o conceito do caráter humano, torna-se clara a necessidade de 

uma gama de conhecimentos referentes aos aspectos culturais da região de atuação 

por parte dos futuros turismólogos. Segundo Leite (apud FEITOSA, 2004), quem 

verdadeiramente escolhe o turismo como profissão, e tem toda essa compreensão 

sobre a cultura de um lugar, nunca mais consegue ver as mesmas cenas com o 

olhar de um turista, por que todas as vezes que visitarem um lugar o farão com um 

olhar crítico e aguçado de quem vê além das lentes de um expectador comum. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro de Registro da Busca nos Periódicos da CAPES  

Periódico: 

Artigo Vol.  Num. Ano  Autores 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 


