NOVO ITINERÁRIO PARA NOVOS DESAFIOS
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Na última década, o cenário da formação em turismo viveu grandes mudanças. A
ampliação da oferta de cursos de turismo, de graduação e pós-graduação, em universidades
públicas foi acompanhada do aumento substancial dos grupos de pesquisa dedicados ao tema.
Em pesquisa publicada na edição de setembro de 2013 do periódico argentino Estudios y
perspectivas em turismo, a produção acadêmica brasileira em turismo ganhou lugar de
destaque no cenário ibero-americano. Com crescimento contínuo nos últimos 6 anos,
ultrapassamos países como Espanha, México e Portugal na quantidade de artigos publicados
nos principais periódicos da área. No entanto, alguns desafios estão postos para que possamos
consolidar o turismo como um importante campo de pesquisa científica: o aumento da
qualidade de nossas produções e a sua consequente inserção em periódicos de alcance
internacional.
Para alcançarmos esse nível de excelência é necessário exercitarmo-nos. Nossos
esforços devem ser orientados para a publicação de artigos que reflitam a riqueza dos debates
e estudos em temas relacionados ao campo do turismo, explorando o cenário rico e promissor
de oportunidades inovadoras. Uma abordagem acadêmica coerente com o potencial do
turismo requer o reconhecimento de suas interseções com os diferentes campos do
conhecimento como a psicologia, a engenharia, a filosofia, a sociologia, a economia, a
antropologia, a geografia, a biologia, dentre outros. A inter-, multi-, transdisciplinaridade
presentes nas questões do campo do turismo não nos permitem a adoção de reducionismos
conceituais ou temáticos e nos impõem o desafio de investigar criteriosamente os princípios e
os fundamentos que sustentam as práticas turísticas.
A caminhada rumo à consolidação acadêmica do turismo é longa e cheia de percalços.
Exige pesquisadores qualificados na aplicação de diversas metodologias e preparados para
lidar com situações adversas características das pesquisas na área das ciências humanas e
sociais. Parte importante no processo de pesquisa é a divulgação de seus resultados, muitas
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vezes realizada em eventos nacionais e internacionais de diferentes portes, mas,
principalmente, por meio dos periódicos científicos. Para que haja fluidez na produção e
difusão do conhecimento faz-se necessário a diversificação dos canais de distribuição e a
abertura de espaço para que jovens pesquisadores possam ingressar nesse universo temido
por muitos, mas ao mesmo tempo apaixonante.
É com essa expectativa que desejamos um bom retorno ao periódico Itinerarium. O
compromisso e a competência de sua equipe editorial nos fazem crer que este será um espaço
plural voltado para o fomento da inovação e a democratização do conhecimento científico.
Sejam bem vindos!
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