
OBJETIVO 

Identificar características do conjunto de percepções relativas 

ao acolhimento por parte de sujeitos primariamente acolhidos 

e primariamente acolhedores que  participam de evento 

musical.  

MARCO CONCEITUAL 

• Evento musical: evento marcado pela promoção e 

consumo da música, do qual podem participar turistas de 

lazer que buscam entretenimento, diversão e cultura 

associado à música.(CANTON, 2002). Para Medina 

(2002), a música envolve o setor de serviços e constitui um 

capital cultural diferenciado. É apontada como sendo o 

segmento de maior impacto no mundo do entretenimento, 

duas vezes maior que o esporte. 

• Hospitalidade/acolhimento: fenômeno que emerge no 

espaço “entre” sujeitos em relação, gerando crescimento e 

transformação aos que o constituem (PERAZZOLO, 

SANTOS e PEREIRA, 2014).  

• Corpo Coletivo Acolhedor:  modelo inspirado na 

perspectiva sistêmica, designa a unidade de um corpo 

social (grupos, comunidades) que acolhe e é constituído na 

intersecção dos segmentos da cultura, dos serviços e da 

gestão (SANTOS e PERAZZOLO, 2014). 
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METODOLOGIA 

• Pesquisa de caráter exploratório-descritivo com 

delineamento misto (predominantemente qualitativo); 

• Aplicação de questionário semiaberto; 

• Sujeitos:  agrupados em primariamente acolhidos e 

primariamente acolhedores; 

• Evento:  Mississipi Delta Blues Festival 

- Local: Estação Férrea de Caxias do Sul 

- 1ª edição: 2008 

- Objetivo: integrar o público com a cultura do blues 

- Edição de 2015: público diário de 4.500 pessoas . 

 

 

 

 

A perspectiva das relações de acolhimento turístico: um estudo de caso 

RESULTADOS PRELIMINARES 

(fase inicial da organização dos dados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discussão 

Dentre os sujeitos entrevistados, as idades oscilam entre igual ou 
inferior a 21 anos e 51 a 70 anos, com predominância da faixa 
entre 31 a 40 anos relativamente aos sujeitos primariamente 
acolhidos. Quanto aos sujeitos primariamente acolhedores, 
predominam as faixas entre 22 e 30 anos e entre 31 a 40 anos, 
ambas compreendendo o mesmo número de sujeitos. Aspectos 
referentes à natureza do evento, aos valores praticados e à 
apreciação do gênero podem estar envolvidos nos resultados. 

Os sujeitos primariamente acolhidos são, na maioria, do sexo 
masculino, enquanto que, entre os primariamente acolhedores, o 
número de participantes do gênero masculino e do feminino é 
equivalente. Dentre as hipóteses possíveis, destaca-se a de que 
eventos musicais de blues sejam mais apreciados por homens. A 
origem dos participantes é, na grande maioria, de Caxias do Sul, 
cidade onde o evento é realizado, indicando reduzida atração de 
turistas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o avanço das análises, tem-se a expectativa de lançar luz 
sobre aspectos importantes acerca dos processos de acolhimento 
singular e coletivo envolvidos em eventos de natureza musical. 
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Figura 02: Faixa etária dos sujeitos primariamente acolhidos e sujeitos 

primariamente acolhedores. 

Figura 03: Gênero dos sujeitos primariamente acolhidos e sujeitos 
primariamente  acolhedores. 

Figura 04: Origem dos sujeitos primariamente acolhidos e sujeitos 
primariamente acolhedores. 

Figura 01: Grupo Coletivo Acolhedor 

Fonte: Perazzolo, Pereira, Santos, 2012, p.9. 
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