V. XII, número 1 – maio 2015
e-ISSN 2179-9164

22222011 2012

Apresentação

Em novembro último, o Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade cumpriu
sua terceira proposta de integração com grupos internacionais de pesquisa na área. Após
2005, quando aconteceu o primeiro grande encontro com os grupos franceses liderados
por Alain Montandon e Anne Gotman, e, nos anos subsequentes, com Isabel Baptista e
seu grupo do Porto, aconteceu a primeira atividade conjunta com o grupo liderado por
Conrad Lashley.
Este último foi especialmente importante, já que compartilha conosco duas
importantes circunstâncias: privilegia uma abordagem antropológica da hospitalidade e
também tem como uma das suas principais referências, o estudo renovado do turismo.
A proposta de integração foi ambiciosa: um encontro em Leewarden (Holanda),
a publicação das contribuições do encontro simultaneamente nas revistas Research in
Hospitality Management da Academy of International Hospitality Research (AIRH)
(Stenden University, Leewarden) e a nossa Revista de Hospitalidade da Universidade
Anhembi Morumbi (UAM) – etapas ora concluídas - e um encontro no Brasil que
deverá acontecer em 2016.
Ressalte-se, em ambas as etapas, o papel preponderante desempenhado pela
colega pesquisadora Ana Paula Spolon, na articulação, no encontro e nas traduções que
ora integram a revista (destaque-se também a contribuição de Jorge Camargo).
O evento na Stenden University, que deu origem às contribuições deste número
de nossa revista, foi repleto de significados e resultados. Em primeiro lugar, tal como o
nosso grupo, vem tendo uma trajetória crescente de resultados e de pesquisadores. Em
segundo, tal como entre nós, ainda buscam entender o real significado de reposicionar
na matriz da hospitalidade objetos já estudados sob outras perspectivas.
A perspectiva de um novo encontro em 2016 tem, assim, a sinalização de um
momento que pode ser marcante para o futuro dos estudos do programa. O desafio será
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o de integrar pesquisadores em hospitalidade de outros programas nacionais, seja no
contexto da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo
(ANPTUR), em especial o grupo da Universidade de Caxias do Sul, que já incorporou a
palavra hospitalidade no título do programa, seja de associações de outras áreas de
pesquisa.
Essa articulação, mais do que necessária, é vital. Felizmente, em ciência, dividir
uma pesquisa não significa repartir o crédito entre os participantes. Ao contrário: além
de cada parte ter direito ao crédito integral pelo resultado, ainda recebe um plus tanto
maior quanto maior for o número de pessoas e grupos articulados. Tudo isto sem deixar
de mencionar que dividir, compartilhar, intercambiar são verbos que se identificam
integralmente com a palavra hospitalidade.
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