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Isabel Baptista1

Este número especial, intitulado “Hospitalidade, Educação e Turismo”, marca o
início de um novo ciclo da revista Cadernos de Pedagogia Social, que doravante passa
a ser editada em formato digital.
Ancestralmente associada às práticas de acolhimento vividas entre pessoas, famílias,
grupos, instituições, comunidades, cidades e nações, a noção de hospitalidade refere-se,
de um modo geral, às práticas de interação humana marcadas pelo espírito de
entreajuda, dádiva e urbanidade, motivando nesta medida eixos de reflexão
epistemológica muito fecundos para as ciências da educação, em particular para a
Pedagogia Social, enquanto “saber de hospitalidade” estruturalmente alimentado pelo
diálogo interdisciplinar.
Neste entendimento, a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica
Portuguesa (FEP-UCP), tem vindo, nos últimos anos, a desenvolver uma linha de
investigação e intervenção sobre Hospitalidade no âmbito dos seus cursos de
especialização em Pedagogia Social e sob o enquadramento do Centro de Estudos em
Desenvolvimento Humano (CEDH). Os resultados deste trabalho são já patentes num
número expressivo de dissertações académicas (mestrado e doutoramento), de
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publicações e de encontros científicos, tendo por base diversas dinâmicas de cooperação
académica, de âmbito nacional e internacional.
No plano nacional, salienta-se a ligação ao Gabinete de Filosofia de Educação da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (IF/FLUP/I&D 502 /FCT) e a produção
de trabalhos centrados na fundamentação antropológica e ética da hospitalidade
educacional. No plano internacional, realça-se a cooperação com o Mestrado em
Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, destacando a
realização de dois colóquios internacionais sobre Hospitalidade (São Paulo: 2007;
Porto: 2009) e o projeto de pesquisa conjunto sobre “Hospitalidade Urbana”, traduzido
em dois subprojectos, São Paulo Welcomes e Porto Welcomes, coordenados
respetivamente por Rosário Salles (UAM) e por Isabel Baptista (UCP) mas integrando
uma vasta equipa de investigadores convidados. Ainda no contexto da “ponte atlântica”
estabelecida entre Portugal e Brasil, salienta-se igualmente a cooperação com o grupo
de pesquisa do Mestrado e Douramento em Turismo da Universidade de Caxias do Sul
(UCS), coordenado por Márcia Capellano dos Santos e que culminou recentemente com
a publicação de uma obra binacional intitulada: “Laços Sociais: por uma epistemologia
da hospitalidade” (2014, EDUCS).
Os textos que integram esta edição temática surgem, pois, como produto de uma
corrente de “hospitalidade académica”, geradora de linhas de estudo particularmente
relevantes numa perspetiva de valorização da educação em toda a sua amplitude
socioantropológica.
Seguindo o princípio de acolhimento que subjaz à teoria da hospitalidade, nesta
edição temática optou-se por publicar os textos nas duas variantes da língua portuguesa
(Portugal, Brasil), respeitando assim o registo de escrita dos respetivos autores.
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