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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo central, explicitar e analisar os fundamentos lógicos,
epistemológicos e ontológicos da produção teórica e acadêmica atual sobre o fenômeno da
hospitalidade, com a finalidade de fornecer uma contribuição para outros estudos que
pretendam discutir e/ou gerar teorias e conceitos sobre a hospitalidade e dos quais podem
emergir, ou não, técnicas e práticas, trazendo subsídios para se constituir uma disciplina da
hospitalidade ou, pelo menos, um campo de estudos e de pesquisas bem fundamentado sobre
esse fenômeno e suas manifestações. Sua conclusão principal é que já existem paradigmas e
outros pressupostos para isso. Porém, cada um deles apresenta limitações ou obstáculos
próprios que não os permitem dar conta, cada qual, de toda a complexidade desse fenômeno,
o que deverá exigir abordagens holísticas, interdisciplinares, capazes de reunir múltiplas
visões e perspectivas sobre a hospitalidade.
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ABSTRACT
The main objective of this work was to explain and analyze the logicals,
epistemologicals and ontologicals foundations of the current academic and theoretical output
about the phenomenon of the hospitality, with the purpose of supply contributions for others
studies that are going to discuss and/or generate theories and concepts about the hospitality,
and whose are able to emerge or not technique and practice, bringing information to be
constituted a discipline of the hospitality or, at least, a field of well grounded studies and
researches about that phenomenon and its manifestations. Our main conclusion is that already
exist paradigms and others presuppositions for that. However, each one presents its own
limitations or obstacles, which not allow it to embrace the complexity of that phenomenon.
This will demand holistics and interdisciplinary approaches in the studies about the
hospitality.
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