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OBJETIVO 

Identificar características do conjunto de percepções relativas ao 

acolhimento por parte de sujeitos primariamente acolhidos e 

primariamente acolhedores que  participam de evento musical.  

     METODOLOGIA 
 

♫ Metodologia: delineamento qualitativo, de caráter descritivo 

exploratório, com base em entrevistas semiestruturadas. 

♫ Instrumentos: questionários. Um dirigido para colher impressões/ 

percepções dos sujeitos primariamente acolhidos e outro, para sujeitos 

primariamente acolhedores. 

♫ Evento em estudo: Mississippi Delta Blues Festival, edição 2015. 

 

RESULTADOS FINAIS 

DISCUSSÃO  

Impressões Gerais/ experiência no evento 

♫  Grande parte dos sujeitos (primariamente acolhidos e acolhedores) 

apontaram experiências positivas relacionadas à qualidade da 

organização, da  estrutura  e da diversidade  (musical, público e serviços).   

♫ Os aspectos negativos foram relacionados ao clima e ao valor do 

ingresso.  

Percepção de acolhimento/hospitalidade:  

♫ Sujeitos primariamente acolhidos: destacaram  aspectos relativos à 

estrutura, amistosidade e à educação das pessoas  

♫ Sujeitos primariamente acolhedores: tenderam a destacar que estavam 

no evento a trabalho, o que não lhes permitia opiniar.   

Sugestões: 

♫   Sujeitos Primariamente Acolhidos: tenderam a destacar aspectos 

estruturais/funcionais (ampliação de áreas cobertas, alteração dos dias do 

evento; colocação de placas orientativas)  

♫  Sujeitos Primariamente Acolhedores: tenderam a destacar aspectos 

relativos à qualificação humana e funcional  (integração com a rede 

hoteleira, divulgação e capacitação  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O acolhimento em contexto de eventos musicais parece assumir 

características particulares. Embora pressuponha um corpo que acolhe 

(gestão, serviços e cultura) e visitantes, envolve a presença de músicos, 

instrumentos e, no ápice desse processo, o intangível efeito da música 

sobre as pessoas.  

Essa terceira instância (o espaço intangível da música) assume um lugar 

interessante que se oferece para ser acolhido. Assim, corpo coletivo e 

visitantes acolhem-no com grande expectativa. Diferentemente da relação 

de acolhimento em que, da relação, são geradas mudanças e 

transformações entre os sujeitos, em eventos de modo geral, e musicais, de 

modo particular, parece que a feição relacional se triangula e o próprio 

evento torna-se o elemento a ser acolhido de forma assimétrica e 

incondicional.  

Tabela 01. Respostas dos sujeitos primariamente acolhidos. 

Tabela 02. Respostas dos  sujeitos primariamente acolhedores. 
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Questões 
abordadas 

Considerações 
Negativas 

Considerações 
Positivas 

Não 
responderam 

Impressão Geral 21,40% 78,60%  ---------------- 

Percepções 
sobre 

acolhimento 

7,14% 78,58% 14,28% 

Sugestões 23,50% 76,50% ----------------- 

Questões 
abordadas 

Considerações 
Negativas 

Considerações 
Positivas 

Não 
responderam 

Impressão Geral 17,64% 82,53%  ---------------- 

Percepções sobre 
acolhimento 

5,90% 58,82% 35,30% 

Sugestões 35,71% 64,28% ----------------- 

Visão Primariamente  
Acolhido 

Primariamente  
Acolhedor 

Ambos Acolhido Ambos Acolhedor 

Lugar de Pertença 50% 50% 58,82% 41,71% 

Tabela 03. Percepção de pertença dos sujeitos primariamente 

acolhidos a acolhedores. 


