
 

 

Artigos de periódicos sobre História do Turismo: dos autores às temáticas analisadas 

O estudo reúne levantamento preliminar dos artigos sobre história do turismo publicados em 

periódicos, realizado na base de dados Scopus e na plataforma online Science Direct. 

Publicados principalmente nos periódicos Annals of Tourism Research (1973), Tourism 

Management (1980) e Journal of Tourism History (2009), o incremento dessa produção, bem 

como a criação de um periódico específico para extroversão desses artigos, é resultado do 

reconhecimento da história do turismo como campo de investigação, formalizado, entre 

outros, por meio de eventos científicos, publicações (livros e artigos científicos) e do interesse 

dos historiadores pelos estudos turísticos, embora ele não se restrinja a esse profissional.  

Tema relacional, apresenta-se entrelaçado ao lazer, à política, à diplomacia, aos aspectos 

culturais, sociais entre outros (WALTON, 2009). A inexistência de um corpo definido de fontes, 

dado que podem ser, por exemplo, diários de viagens, dados oficiais, entrevistas, romances, 

filmes, guias de viagem, programas de televisão ou meios electrónicos, ressalta a necessidade 

de uma variedade de abordagens metodológicas, o que reforça o caráter interdisciplinar da 

pesquisa sobre história do turismo.  

A presente pesquisa pautou-se pela consulta simples do termo tourism history na base de 

dados e na plataforma online, o que gerou a seleção de artigos cujas temáticas encontram-se 

associadas ao esporte, imaginário, meio ambiente, meios de hospedagem, patrimônio, 

representação, religião, saúde, termalismo, transportes e abordagens teóricas. A reflexão ora 

proposta pauta-se pela investigação das perspectivas adotadas nesses artigos, os processos 

históricos analisados, fontes, recortes espacial e temporal. Os artigos de John Towner (1995, 

1991, 1990, 1988, 1985) e John K. Walton (2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2002), destacam-se 

do conjunto, em virtude do pioneirismo e aspecto teórico da produção do primeiro,  

regularidade da produção e engajamento político em prol desse campo de estudos por parte 

de Walton, editor do primeiro número do Journal of Tourism History, autor do editorial que 

circunscreve o escopo da Revista, cujo alcance visa mobilizar pesquisadores de diferentes 

campos do conhecimento.  
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