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RESUMO 

 

A cidade do Rio de Janeiro passa por um momento fértil em termos de eventos. Em 

2013 a Jornada Mundial da Juventude, evento religioso criado pelo Papa João Paulo 

II, visando aproximar os jovens da Igreja Católica, mobilizou 3 milhões de pessoas 

em seu evento maior na praia de Copacabana. Diversos peregrinos foram 

hospedados em paróquias disponibilizadas durante o evento. O presente trabalho 

tem como objetivo verificar a percepção destes peregrinos em relação à qualidade 

da hospedagem nas igrejas católicas da Zona Norte do Rio de Janeiro, escolhida 

como base por se tratar de uma área menos explorada no seu potencial turístico. A 

metodologia envolveu a aplicação de um questionário durante o evento, 

desenvolvido através de um levantamento de 1216 comentários realizados no site 

Trip Advisor relacionados à percepção de qualidade de albergues do Rio de Janeiro, 

meio de hospedagem mais semelhante ao oferecido pela Igreja. Do questionário 

constaram 25 perguntas objetivas e 5 perguntas abertas, de caráter mais amplo, 

para auxiliar na captação das impressões dos turistas. A partir das informações 

obtidas, percebeu-se que os peregrinos obtiveram satisfação, no geral, com o que 

lhes foi oferecido. Os resultados apontaram que 45 % dos peregrinos reclamaram da 

disponibilidade dos banheiros, que 54 % dos entrevistados não tiveram nenhum tipo 

de entrosamento com os voluntários e a comunidade, que apenas 51 pessoas 

reconheceram Copacabana como ponto turístico e 29 % dos entrevistados não 

aceitariam dormir na mesma hospedagem com pessoas de outra religião.  

 

Palavras-chave: Jornada Mundial da Juventude. Eventos. Qualidade em serviços. 

Turismo. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The city of Rio de Janeiro goes through a growing up moment in terms of events. In 

2013, the World Youth Day, a religious event created by Pope John Paul II, with the 

aim at bringing young people closer to Catholic Church, joined 3 million people on 

Copacabana beach in your main event. Several pilgrims were accommodated in 

parishes provided during the event. This study aims to determine the perception of 

these pilgrims in relation to the quality of accommodation in the Catholic churches of 

the North Zone of Rio de Janeiro. This zone was chosen as focus because it is not a 

very touristy area. The methodology involved a questionnaire during the event, 

developed through a web survey of 1216 reviews in Trip Advisor site related to 

conditions of hostels in Rio de Janeiro, since it is the hosting type more similar than 

those offered by Churches. The questionnaire had 25 objective questions and 5 open 

ended questions, to assist in capturing the impressions of tourists. From the 

information obtained, it was noticed that the pilgrims had pleased, overall, with what 

they were offered. The results showed that 45 % of the pilgrims complained about 

the availability of toilets, that 54 % of respondents did not have any kind of 

relationship with the volunteers and the community, only 51 people recognized 

Copacabana as tourist spot and 29 % of respondents would not accept sleeping in 

the same hosting with people of other religion. 

 

Keywords: World Youth Day. Event. Quality services. Tourism. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a percepção dos peregrinos 

em relação à qualidade da hospedagem nas igrejas católicas da zona norte 

disponibilizadas durante a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. A 

cidade do Rio de Janeiro passa por um momento fértil em termos de eventos. Em 

2011 ocorreram os Jogos Mundiais e o Rock in Rio 2011; em 2013, ocorreram a 

jornada mundial da juventude, a copa das confederações e o rock in rio 2013; em 

2014 ocorrera a copa o mundo de futebol da FIFA; e, por ultimo, em 2016, ocorrera 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.  

A jornada Mundial da Juventude ocorreu entre os dias 23 de julho de 2013 a 

28 de julho de 2013, na cidade do rio de janeiro. O evento atraiu mais de 3 milhões 

de pessoas, de acordo com o site do ministério do turismo, que teve eventos abertos 

ao publico em Copacabana, na quinta da boa vista, na lapa e em diversas paróquias 

com as catequeses. Estes turistas, eram tanto do âmbito nacional, como do âmbito 

internacional, já que esse evento teve a presença de pessoas de 175 países, de 

acordo com o site da organização da Jornada. 

Para se entender o processo desse evento específico, primeiramente, deve-

se compreender todas as características envolvidas, começando por turismo de 

eventos e turismo religioso. 

Não foram encontrados, na literatura, métodos prontos para avaliar a 

qualidade da hospedagem das paróquias, por isso foi construído uma metodologia 

baseada no meio de hospedagem mais semelhante ao fornecido. Para isso, fez-se 

uma tabela de avaliações livres dos albergues do Rio de Janeiro, no qual foram 

retirados 25 perguntas objetivas e 5 perguntas abertas. 

Para a elaboração da pesquisa foram escolhidas 10 paróquias da Zona Norte 

do Rio de Janeiro, por ser esta área ainda menos estudada em termos de seu 

potencial turístico na cidade. 

Existindo a necessidade de entrevistar os peregrinos no seu local de 

hospedagem, e levando-se em consideração o tempo reduzido (a duração da 

jornada de apenas 5 dias) para abordar todas as pessoas cujas informações se 

pretendia obter, a amostra de paróquias escolhida foi de conveniência, levando em 
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consideração não apenas sua anuência em participar, mas também a proximidade 

entre elas, não superior a 5 Km.  

Todas as coletas foram feitas pelo pesquisador, visando facilitar o 

entendimento do trabalho e a uniformidade na coleta das respostas. Ao final, foram 

coletados 228 formulários de peregrinos brasileiros, eslovacos, italianos e franceses. 

Este trabalho está organizado em 4 capítulos. No capítulo I, fez-se a revisão 

bibliográfica de turismo de eventos e turismo religioso. Já no capítulo II, explica-se a 

Jornada Mundial da Juventude, os meios de hospedagem e a Qualidade em 

serviços. No terceiro capítulo, explicita-se sobre a metodologia utilizada nesse 

estudo. Por último, no quarto capítulo, apresenta-se os resultados obtidos com os 

228 peregrinos entrevistados. 
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1 TURISMO DE EVENTO E TURISMO RELIGIOSO 

 

Este capítulo trata da revisão bibliográfica dos segmentos que classificam o 

tema desse trabalho. São eles: Turismo de Eventos e Turismo Religioso. 

 

1.1 TURISMO DE EVENTO 

 

Desde a época dos concílios até os dias atuais, foram realizados, praticados e 

estudados muitos eventos, possibilitando a elaboração, pela Academia, de 

definições que expliquem esse fenômeno. 

Para Brito e Fontes (1997, p. 20):  

 
 
Muito mais que um acontecimento de sucesso, festas, linguagem de 
comunicação, atividade de relações públicas ou mesmo estratégia de 
marketing, o evento é a some de esforços e ações planejadas com o 
objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público-alvo. 
 
 

Percebe-se que os autores definem eventos como um conjunto de ações 

previamente programadas com total intenção de obter algum lucro, não 

necessariamente na questão financeira, e sim algum ganho junto aos participantes. 

Para Martin (2008) apud Ignarra (2007, p. 25): 

 
 

Reunião ou agrupamento, num mesmo espaço temporal, de duas ou mais 
pessoas, com interesses comuns, com objetivo específico de adquirir 
produtos ou serviços; atualizar ou divulgar informações; conseguir 
aperfeiçoamento, congraçamento ou motivação para alcançar ou superar 
metas; a capacitação técnica do participante e/ou compra de bens e 
equipamentos complementares ao desenvolvimento de sua atividade 
profissional. 

 
 

Nota-se que o autor da citação acima, define evento de uma forma mais 

empresarial, visando conquistar objetivos e adquirir produtos ou agregar valores a 

sua atividade profissional. 

Allen (2008, p. 4) inclui em sua definição, a possibilidade de rituais e 

celebrações, sendo, portanto a definição adotada para fins deste trabalho. 

 
 

Rituais, apresentações ou celebrações especiais que tenham sido 
deliberadamente planejados e criados para marcar ocasiões especiais ou 
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para atingir metas ou objetivos específicos de cunho social, cultural ou 
corporativo. 

 

 Como se observa, os autores têm conceitos diferentes para as definições de 

eventos, sendo para alguns, somente algo profissional, para outros, podendo ser 

tanto profissional como social. E ainda, para uns, sendo necessário o maior número 

de pessoas e para outros tendo somente a necessidade de um agrupamento com 

duas ou mais pessoas. 

 

1.2 HISTÓRICO 

 

 Eventos ocorrem desde antes de Cristo e são maneiras de socializar e 

manter certos rituais presentes na sociedade. O ser humano, desde o começo de 

sua última evolução para Homo Sapiens, deslocava-se para outras áreas, com o fim 

de conhecer novas terras, para posteriormente ocupá-las, conforme o pensamento 

de Ignarra (2003, p. 2) “a motivação para as grandes viagens exploratórias dos 

povos antigos, que buscavam conhecer novas terras para sua ocupação e posterior 

exploração”. Para Ignarra (2003, p. 3), o turismo de eventos se iniciou no governo de 

Alexandre, o Grande, na Ásia Menor, quando se registraram grandes 

acontecimentos que atraíam visitantes de todas as partes do mundo.  

Segundo Matias (2010, p. 3), os primeiros registros de deslocamento surgiram 

durante os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga de 776 a.C.. Já Andrade apud 

Guimarães (2008, p. 15) considera os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga como 

turismo desportivo. Quer turismo de eventos, quer turismo desportivo, possuía cunho 

religioso: os gregos homenageavam os deuses através do esporte. Pode-se ainda 

afirmar que esse, além de ser o marco inicial das tipologias mencionadas, também 

deu origem ao turismo religioso. 

A idade Média foi marcada pelos eventos religiosos dos concílios e por festas 

religiosas com representações teatrais, que estimulavam o clero a viajar para as 

reuniões podendo ser considerados como a origem do turismo e do turismo de 

eventos. Também ocorreram feiras comerciais, que eram importantes formas de 

comércio, realizadas pelos mercadores, durando de seis a sete semanas, e 

movimentando o mercado internacional, consequentemente atraindo as pessoas 

para os locais de sua realização. (Matias 2010) 



14 

 

 

A evolução para a Idade Moderna trouxe os eventos científicos e técnicos, 

onde deu inicio a realização de eventos não religiosos ou comerciais, sendo um dos 

mais importantes o Congresso Antialcoólico realizado nas cidades de Leicester e 

Loughborough, que levou o inglês Thomas Cook, a organizar uma viagem para levar 

570 pessoas ao congresso. A partir desse momento o turismo se iniciou como 

atividade organizada. (MATIAS, 2010) 

Atualmente, eventos acontecem em todas as partes do mundo, em 

decorrência da crescente mudança tecnológica que vem ocorrendo, facilitando cada 

vez mais o deslocamento humano. Para se ter uma ideia, no ano de 2011, segundo 

a International Congress and Convention Association (ICCA, 2011), aconteceram no 

mundo um total de 10.070 eventos. Nesse mesmo ano, no Brasil, foi realizado um 

total de 304 eventos, transformando o país na sétima maior potência do mundo na 

questão de realização de eventos. 

 

1.3 TIPOS DE EVENTOS 

 

 Existem diversas maneiras de classifica-los: pelo seu tamanho, pela função, 

pelo conteúdo, pelo tipo do participante, entre outros. Citam-se neste trabalho alguns 

modos de distingui-los. 

 A primeira maneira é pelo seu tamanho. De acordo com Allen (2008, p. 5), os 

eventos apresentam tipos diferentes, dependendo do seu porte e escala, sendo 

classificados em Megaeventos, Eventos de Marca, Eventos de Grande Porte e 

Eventos Locais ou Comunitários: 

 Os Megaeventos são os eventos gigantescos, que movimentam a 

comunidade internacional, tendo a atenção quase total da mídia 

mundial e que trazem muitas divisas para o país sede, como a Copa do 

Mundo, Jogos Olímpicos, Jornada Mundial da Juventude e as Feiras 

Mundiais. 

 Os Eventos de Marca são eventos que são caracterizados por um lugar 

específico, estando diretamente associados ao estilo de um povo, 

cidade ou região, sendo exemplos desse tipo de evento o Carnaval do 

Rio de Janeiro, as 500 milhas de Indianápolis, Oktoberfest de Munique, 

La Tomatina de Valência, entre outros. 
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 Os Eventos de Grande Porte são aqueles que têm um grande número 

de público e bastante atenção da mídia. Podemos usar como exemplos 

a Bienal do Livro, a ABAV, o Feirão da Caixa Econômica Federal, entre 

outros. 

 Os eventos locais ou Comunitários são aqueles de tamanho menor, 

voltados para a comunidade local podendo ter como objetivo o 

entretenimento, o valor tradicional do evento ou de educar e informar. 

Seus exemplos são as Quermesses, as festas de rua, os encontros 

escolares, entre outros. 

 

Pela figura 1 pode-se visualizar a classificação dos eventos, da forma como Allen 

(2008) a concebe: 

 

 Figura 1: Classificação de eventos 
Fonte: Allen (2008, p.6) 
 

 
Já Martin (2008) apud Ignarra (2007, p. 27) realiza sua classificação de 

acordo com a função do evento que pode ser:  

 Promocional 

 Comercial 

 Artístico 

 Social 

 Educacional 

 Esportivo 
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 Religioso  

 Cientifico  

 Institucional 

 Político 

 

Também pode ser um critério para classificar os eventos pelo perfil dos 

participantes, de acordo com Martin (2008) apud Ignarra (2007, p. 27), podendo ser: 

 Gerais ou abertos, onde são os eventos voltados para públicos 

diversos, ou seja, aberto para o publico em geral;  

 Dirigidos, onde são eventos que juntam vários tipos de pessoas com o 

interesse em algo em comum;  

 Especializados, que são eventos para um determinado grupo de um 

interesse. 

 

1.4 A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS 

 

Os eventos trazem grandes benefícios para as cidades que se interessam em 

capta-los e sedia-los, ajudando a divulgar a imagem do local e a atraindo mais 

turistas fora do tempo de realização dos eventos. Além de propiciar maiores divisas 

tanto para os trabalhadores diretos como para os indiretos. 

Os louros fornecidos pelos eventos, não se estendem somente ao campo 

financeiro, mesmo sendo esse o mais enfatizado pelos governantes, conforme diz 

Allen (2008, p. 14):  

 
 

Os impactos financeiros dos eventos tendem a ser amplamente enfatizados; 
em parte pela necessidade de os funcionários e os governos atingirem 
metas orçamentárias e justificarem os gastos, e em parte porque esses 
impactos são avaliados com grande facilidade.  

 
 

Outros fatores positivos que os eventos trazem são as melhorias na 

infraestrutura do local, com melhorias nos meios de transporte e rejuvenescimento 

nas construções urbanísticas e possibilidade de troca de experiências e aspectos 

culturais com pessoas de outras localidades. 
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Devemos deixar claro que os eventos também podem trazer fatores 

negativos, como maior circulação de pessoas; destruição de patrimônios públicos e 

privados; publicidade negativa, caso o evento não saia conforme o esperado e perda 

da identidade pela troca intensa de aspectos culturais. 

 

1.5 EVENTOS NO BRASIL1 

 

Antes da chegada da Família Real no Rio de Janeiro, foram feitas feiras 

semelhantes as da Idade Média, onde os comerciantes colocavam seus produtos 

para vender, em locais abertos. Essas feiras eram realizadas aos domingos e em 

dias santos e possuíam personagens e contadores de história para entreter as 

pessoas. 

Porém o primeiro evento do qual se tem conhecimento, e ocorrido em local 

destinado para realização de eventos, foi um baile de carnaval, em 7 de fevereiro de 

1840, nos salões do Hotel Itália, localizado no Rio de Janeiro. No mesmo mês, o 

café Neville, localizado também no Rio de Janeiro, anunciava seus próprios bailes. 

Em dezembro de 1861, o Brasil foi palco de sua primeira exposição nacional, 

ocorrida no prédio da Escola Central do Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, 

onde seriam escolhidos os produtos que participariam da exposição internacional de 

1962. 

São Paulo, somente a partir de 1906, recebeu os eventos das exposições 

agroindústrias tanto a nível provincial, municipal e estadual, recebendo uma forte 

adesão dos comerciantes que visavam as exposições nacionais e internacionais. 

Em 1908, a exposição Nacional do Rio de Janeiro, marcou a historia de 

eventos no Brasil, pois foi o primeiro evento realizado nos moldes atuais, sendo 

realizado no pavilhão de Feiras da Praia Vermelha, primeiro local construído para 

receber grandes feiras. 

O Brasil só se firma como organizador de eventos, em 1922, 82 anos após 

seu primeiro evento oficial, com a Exposição Internacional do Centenário, que visava 

                                                           
1 MATIAS, Marlene. Organização de eventos: Procedimentos e técnicas. 5 ed. atualizada. São 

Paulo, Manole, 2010. 
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comemorar os 100 anos de independência do Brasil, onde participaram 14 países no 

período de 07/09/1922 a 02/07/1923. 

Em 1923, teve a inauguração do Hotel Copabana Palace, localizado em 

Copacabana, que com os seus salões atraíram os mais diversos tipos de eventos, 

dessa época até os dias atuais.  

O primeiro evento de turismo do Brasil realizou-se em 1928, com o nome de 

Convenção Interestadual de turismo, organizado pela Sociedade Brasileira de 

Turismo. Quatro anos depois, houve uma segunda edição. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o país teve a inauguração de diversos 

hotéis-casinos, que trouxeram diversos espetáculos nacionais e internacionais, além 

de grandes festas e reuniões. Com o termino da Guerra, houve um crescimento dos 

eventos, ocasionando a construção e adaptação de espaços para reuniões, festas e 

outros tipos de eventos. 

Em 1950, o Brasil recebeu a sua primeira Copa do Mundo de Futebol e essa 

coincidiu com a inauguração, do até então, maior estádio do mundo (posteriormente 

perdeu esse titulo), que havia sido construído para eventos esportivos. O Maracanã 

posteriormente se adaptou e recebeu, além dos eventos esportivos e da final da 

Copa do Mundo de 1950, shows nacionais e internacionais, como os de Madonna, 

Frank Sinatra, Ivete Sangalo, entre outros. 

Com o advento da Copa do Mundo, o turismo cresceu e criou-se no Rio de 

Janeiro, a primeira Associação Brasileira de Agentes de Viagens (Abav) em 1953. 

No final da mesma década fez-se o 1º Congresso Brasileiro das Agencias de 

Viagens, que ocorreu em São Paulo.  

Nesse mesmo período, também ocorreu à criação do parque do Ibirapuera, 

que continha um pavilhão de feiras, e com o passar dos anos, recebeu eventos 

importantes como: Salão do Automóvel, Salão da Criança e outros. 

Na década de 70, o Salão do Automóvel inaugurou o Pavilhão de Exposições 

do Palácio das Convenções do Anhembi, que depois foi chamado de parque 

Anhembi e teve inúmeras feiras e shows nacionais e internacionais, e abriga, hoje, o 

sambódromo de São Paulo, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba do 

estado. 

A partir dessa época o Brasil tornou-se um país realizador de um grande 

número de eventos, tanto na região sudeste, quanto nas outras regiões brasileiras. 
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Esses números vêm crescendo cada vez mais, um exemplo disso pode-se obsevar 

nos eventos internacionais, realizados no Rio de Janeiro, onde em 2004 foram 36 e 

oito anos depois, em 2012, o número já chegou a 83, tendo um crescimento de 

230% na sua carteira.  (MTur Anuário, 2013) 

Pode-se perceber com o histórico de eventos, que o berço de sua criação no 

Brasil foi o Rio de Janeiro. Isso se deve ao fato do Rio de Janeiro ser a capital do 

Império e até 1950 da república, se tornando automaticamente sede de quase todos 

os principais eventos do país no período.  

 

1.6 TURISMO RELIGIOSO 

 

Temos várias definições sobre turismo religioso, algumas na busca por suas 

motivações, outras por sua identidade e outras por aspectos comparativos. 

Para Dias e Silveira (2003) apud Siegrid Guillaumon (2010, p. 9): 

 
 
uma forma de viagem na qual a motivação principal é a religiosa, no 
entanto, podem ocorrer outras motivações, tais como a curiosidade ou 
interesse cultural em compreender as manifestações tangíveis e intangíveis 
de determinada cultura religiosa. Turismo religioso é aquele empreendido 
por pessoas que se deslocam por motivações religiosas e/ou para 
participação em eventos de caráter religioso. Compreendem romarias, 
peregrinações e visitações a espaços, festas, espetáculos e atividades 
religiosas. 
 

 
Pode-se perceber que os autores classificam o turismo religioso focando, 

principalmente, na motivação da viagem, fator que abrange este trabalho pela 

peregrinação e participação em eventos de cunho religioso. 

De acordo com Pereira (2008), a igreja católica, segundo a Conferência 

Mundial de Roma, realizada no ano de 1960, define o turismo religioso, como “uma 

organização que movimenta peregrinos em viagens pelos mistérios da fé ou da 

devoção a algum santo.”. 

Além de ter uma definição própria, a Igreja criou pastorais, que são grupos 

para realizar determinadas atividades, voltadas para o turismo em diversos países 

do mundo, inclusive o Brasil, que têm como bispo referencial da Pastoral do 

Turismo, Dom Anuar Battisti, de acordo com as informações constantes do site da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 2013) 

Para Beni apud Schneider (2013, p. 39): 
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o turismo religioso estaria no deslocamento de peregrinos que buscam 
centros religiosos motivados pela fé em distintas crenças, e que assumem 
um comportamento de consumo turístico. 
 
 

 Pode-se assim afirmar que o peregrino se transforma em um turista religioso 

à medida que este se aproveita dos equipamentos e dos serviços turísticos.  

Andrade (2000) Apud Feitosa (2011, p.12) também explica desse modo o 

turismo religioso, ao dizer que: 

 
 
o conjunto de atividades, com utilização parcial ou total de equipamentos, e 
a realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou 
suscitam a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas 
a religiões, denomina-se turismo religioso. 
 
 

 Não se pode deixar de comentar, que dois assuntos tão diferentes se 

conectam como o caso do turismo religioso, pois enquanto um procura pelo sagrado, 

o outro está totalmente ligado ao prazer e ao profano. 

 Para isso, Silveira (2004, p. 3) explica:  

 
 
“turismo religioso” coloca-se em contanto duas dimensões aparentemente 
opostas (Silveira, 2003): uma atitude de lazer, descompromissada, 
desterritorializada, outra atitude de fé, relacionada à identidade, a ritos, a 
valores. Contudo, na atual configuração do campo religioso no Brasil não se 
pode tomar a religião como dotada de uma substância imutável, refratária a 
atitudes de lazer, divertimento. 
 
 

Observa-se que o autor, mesmo percebendo as contrariedades do turismo e 

da religião, aceita o termo, pois não se deve pensar que a religião não seja capaz de 

se adaptar às novas exigências de seus fiéis. Opinião diversa é expressa por Nadais 

(2010, p. 10), que cita igualmente a discordância de Secall (2009) para explicar que 

“o turismo religioso originou-se a partir dos deslocamentos para celebrar episódios 

litúrgicos ligados aos ciclos agrícolas.” De toda forma, evidencia que este não pode 

ser igualado a qualquer outra atividade turística, em vista do seu caráter espiritual. 
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1.6.1 Histórico de turismo religioso 

 

Apesar de o turismo religioso ter-se fortalecido com a Igreja católica e esta ser 

a principal associada, quando falamos de turismo religioso, essa tipologia não é 

exclusiva do catolicismo e, grosso modo, todas as viagens com motivo religioso ou 

motivadas por uma crença, como a religião evangélica, religião umbandista, religião 

cardecista, entre outras. 

Para alguns autores, a viagem inaugural com motivo religioso foram os Jogos 

Olímpicos da Grécia Antiga de 776 a.C, pois os gregos viajavam para assistir às 

práticas, que eram uma homenagem aos deuses e para fazer oferendas aos 

mesmos, conforme cita Matias (2010, p. 3), “ esse tipo de evento acontecia na 

Grécia de quatro em quatro anos e possuía caráter religioso”. 

A base do turismo religioso, todavia, vem da Igreja Apostólica Romana, 

devido aos concílios e viagens com o intuito de catequizar outros povos, além das 

viagens motivadas por festas religiosas com representações teatrais (Matias 2010). 

Para melhor exemplificar os concílios, segue o gráfico com os principais: 

 

Tabela 1: Concílios realizados pela Igreja católica 

Concílio Ano/Período de realização 

I Concílio de Niceia 325 

I Concílio de Constantinopla 381 

I Concílio de Éfeso 431 

Concílio de Calcedônia 451 

II Concílio de Constantinopla 553 

III Concílio de Constantinopla 660/681 

II Concílio de Niceia 787 

IV Concílio de Constantinopla 869/870 

I Concílio de Latrão 1123 

II Concílio de Latrão 1139 

III Concílio de Latrão 1179 

IV Concílio de Latrão 1215 

I Concílio de Lyon 1245 

II Concílio de Lyon 1274 

Concílio de Vienne 1311/1312 

Concílio de Constança 1414/1418 

Concílio de Basileia-Ferrara-
Florença 

1431/1445 - (1431/1437 - Basileia); (1437/1438 - 
Ferrara); (1439/1441 - Florença); (1442/1445 - Roma) 

V Concílio de Latrão 1512/1517 
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Concílio de Trento 1545/1563 

I Concílio do Vaticano 1869/1870 

II Concílio do Vaticano 1962/1965 
 
Fonte: Elaboração própria, com base em Matias 2010 

 
 

1.6.2 Peregrinos e romeiros 

 

Muitas pessoas consideram peregrinos e romeiros sinônimos, pois de acordo 

com o dicionário Michaelis, a definição de peregrino é: “1 Que, ou aquele que sai ou 

anda em peregrinação; romeiro.” Tais termos, entretanto, são utilizados com 

diferenciação em grande parte da literatura. 

Historicamente, desde a alta Idade Média, romeiro, de acordo com Sanchis 

(2006, p. 86): 

 
 
Um caminhar, muitas vezes penoso, doloroso até, em condições 
voluntariamente precárias, por isso demorado, mas cheio de encantos – 
imersão numa natureza selvagem e encontros lúdicos no caminho – até a 
concretização da apresentação e presença do peregrino a um “Santo”: 
santuário próximo ou longínquo, Sagrado feito gente, com quem se 
conversa, se troca bens, energia e saúde (promessas), perto de quem se 
vive uma pequena porção de tempo, o tempo feito Festa: comida, bebida, 
encontros, dança; até a volta para um quotidiano transfigurado, já na espera 
de outra romaria. 
 

 
Pela romaria ser uma mistura entre o “sagrado” e o “profano”, a Igreja 

concebeu e incentivou a peregrinação, de acordo com Sanchis (2006, p. 87): 

 
 
Já que as “Romarias” mantinham, apesar dos esforços oficiais, uma larga 
margem de autonomia, criar-se-ia outra manifestação de “ida-ao-Sagrado”, 
concebida, esta, como “estritamente religiosa” porque totalmente regulada 
pela autoridade eclesiástica. À imagem do que acontecia nos célebres 
santuários franceses ou italianos, La Salette, Loreta, sobretudo Lourdes, o 
tradicional habitus festivo do povo português nas Romarias seria doravante 
transmutado na prática das “peregrinações”. É então que o nome (o de 
nosso primeiro“título”) aparece, como significativo de uma estratégia, que 
tenderá a culminar com o caso de Fátima, o caso antonomástico das 
“peregrinações”, quase uma “anti-romaria”. 
 

 

Mesmo com esse histórico, hoje em dia, a Igreja aceita as romarias e as 

peregrinações. Atualmente, elas têm significados diferentes de seu histórico. A 

começar pela romaria, que é considerada como deslocamentos curtos, com forte 
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presença da população local, combinando com aspectos festivos. Recebem o nome 

de peregrinação os deslocamentos mais longos. 

Conforme cita Nolan e Nolan (1989) apud Steil (2003, p. 33): 

 
 
enquanto os termos peregrinácion e peregrinação são usados geralmente 
para designar jornadas de longa distância para os santuários mais 
importantes, os deslocamentos mais curtos, que envolvem uma participação 
comunitária e combinam aspectos festivos e devocionais, são chamados de 
romarias. 
 

 
No geral, autores aceitam que ambos, peregrinação e romaria, estejam 

ligadas diretamente com o turismo religioso, porem há diferenças principalmente no 

seu contexto, conforme cita Steil (2003, P. 35):  

 
 
peregrinação e romaria são categorias êmicas, usadas por peregrinos, 
romeiros e mediadores religiosos que se posicionam no campo religioso, ao 
passo que o turismo religioso é externo a essas categorias, sendo usado 
preferencialmente em contextos políticos administrativos. 
 

 

1.7 TURISMO RELIGIOSO NO BRASIL 

 

O turismo religioso brasileiro está diretamente conectado com sua religião 

predominante, a Católica Apostólica Romana; em parte, pelo seu grande número de 

adeptos, que, de acordo com o Censo 2010, chega a 123 milhões de pessoas, o 

equivalente a 64% da população brasileira (IBGE, 2010). 

A quantidade de romarias, festas, homenagens, vigílias, entre outras práticas, 

se faz superior no catolicismo do que em todas as outras religiões. Um exemplo 

dessa superioridade é que, de acordo com o site do ministério do Turismo (MTUR, 

2013), das cinco cidades que receberão investimentos para o fortalecimento do 

turismo religioso no Brasil, cinco são de atividades voltadas para a religião Católica. 

Essas cinco cidades que, atualmente, são a nata do turismo religioso brasileiro são: 

Nova Trento (SC), Aparecida (SP), Trindade (GO), Santa Cruz (RN) e Bragança 

(PA). 

Em Aparecida, no interior de São Paulo, temos um dos Santuários católicos 

mais famosos do Brasil, que é o de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. O 

turismo para esse destino é bastante forte, principalmente pelos romeiros vindos de 
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todas as regiões, e que totalizaram, no ano de 2012, de acordo com o Ministério do 

Turismo (MTUR, 2013), 11 milhões de fiéis. 

Em Nova Trento, de acordo com o portal da cidade (NOVA TRENTO 1, 2013), 

um número superior a 70 mil pessoas anualmente visita a cidade da primeira santa 

do Brasil. Ali, intensificam-se os turistas no mês de julho, pois esse tempo é 

dedicado à Santa. 

A cidade de Trindade possui uma romaria de 173 anos e a única Basílica 

Menor destinada ao Divino Pai Eterno no mundo, título concedido pelo Papa Bento 

XVI, de acordo com o site da prefeitura de Trindade (TRINDADE 1, 2013). Vários 

pacotes turísticos para a cidade de Goiás são montados incluindo a cidade de 

Trindade e o seu santuário, conforme pode-se verificar na figura 1. 

 

 

  

Figura 2: Pacote de Viagens Caldas Novas com Santuário do Pai Eterno 
Fonte: Agência Sbtur Niterói, acervo próprio. 
 
 

Santa Cruz, localizada no Rio Grande do Norte, possui a maior estátua de 

Santa Rita de Cássia e é considerada a maior imagem católica do mundo, com 56 

metros de altura. O Alto de Santa Rita, como é chamado o complexo onde fica 

localizada a imagem da Santa, tem registrado mais de 100 mil visitas anuais, de 

acordo com matéria do portal de notícias G1 (G1, 2013). 
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Figura 3: Alto de Santa Rita. 
Fonte: Portal G1, foto de Canindé Soares. 
 

 

A cidade de Bragança, no Pará, que é devota de São Benedito, desde a 

fundação da Irmandade do Santo, em 1798, pelos antigos escravos negros da 

região, deu origem, com a irmandade, à festa do santo, conhecida como Marujada, 

que é uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, constando no 

calendário oficial do Estado (G1 2, 2013).  

Existem, além desses, diversos outros produtos do turismo religioso, quase 

todos ligados à religião Católica. Esses foram exemplificados pela importância 

concedida pelo Ministério do Turismo as suas festa e romarias, porém existem 

muitos outros, como: Bom Jesus da Lapa, na Bahia; Nossa Senhora de Caravaggio, 

no Rio Grande do Sul; Nossa Senhora da Abadia, em Minas Gerais; São Francisco, 

no Ceará; entre outras. 
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2 JMJ, ALBERGUES E QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Este capítulo aborda o evento estudado, que é a XXVIII Jornada Mundial da 

Juventude, ocorrida no Rio de Janeiro. Além disso, abrange os meios de 

hospedagem no geral e o que mais se assemelha com a hospedagem oferecida. Por 

último, discorre sobre a qualidade em serviços e suas características.  

 

2.1 A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi instituída pelo Papa João Paulo II, 

em 1985, durante o Encontro Internacional de Jovens no Vaticano, onde ocorreria 

todos os anos em âmbito diocesano, ou seja, nas dioceses ao redor do mundo, 

durante o domingo de Ramos, que é o domingo anterior à semana santa, e, entre 

períodos de 2 ou 3 anos, aconteceriam os grandes eventos internacionais, 

chamados de JMJ internacional. 

Tem como objetivo, de acordo com o site oficial da JMJ 2013 (JMJ 2013-2), 

”dar a conhecer a todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo”.  

De acordo com o site do Vaticano (VATICANO 1, 2013), a primeira JMJ 

ocorreu, em Roma, em 1986, na diocese romana. A segunda JMJ e a primeira 

internacional foi feita em Buenos Aires, na Argentina, em 1987, alcançando 1 milhão 

de pessoas. A quarta JMJ realizou-se em Santiago de Compostela, na Espanha, 600 

mil participantes. A sexta JMJ foi realizada na Polônia, na cidade de Czestochowa, 

em 1991, e participaram cerca de 1 milhão e meio de pessoas. Já em 1993, teve 

lugar em Denver, nos Estados Unidos, contando com cerca de 500 mil pessoas. Em 

1995, a décima JMJ foi em Manila, nas Filipinas, com um público recorde de 4 

milhões. A JMJ de 1997 foi em Paris, na França, com aproximadamente 1 milhão de 

fiéis. Roma, na Itália, recebeu a 15ª JMJ com 2 milhões de pessoas. No ano de 

2002, foi a vez de Toronto, no Canadá, com um público de 800 mil pessoas e 

ficando marcada por ser a última JMJ do Papa João Paulo II. Em 2005, a 20ª JMJ foi 

realizada pelo novo Papa Bento XVI, em Colônia, na Alemanha, recebendo 1 milhão 

de peregrinos. Sydney, na Austrália, recebeu a 23ª JMJ, em 2008, com a presença 
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de 500 mil fiéis. A última JMJ internacional, antes da JMJ no Rio de Janeiro, foi a de 

Madrid, na Espanha, com um público de 2 milhões. 

A escolha do local é feita pela Cúpula da Igreja Católica e anunciada pelo 

Papa durante a realização da missa de envio da JMJ internacional. 

  A Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro teve início com a missão 

de abertura celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta no dia 23 de julho.  A partir 

do dia 24, sucederam-se diversas catequeses, espalhadas pela cidade, em 25 

idiomas, e em feiras vocacionais na Quinta da Boa Vista.  No dia 25, à noite, houve 

a primeira missa com o Papa Francisco, em Copacabana.  No dia 26, ocorreu, na 

praia de Copacabana, a Via-sacra, que foi a representação do caminho percorrido 

por Jesus Cristo carregando a cruz. (AGENDA JMJ, 2013) 

No dia 27, teve a peregrinação para Copacabana, pois o local previamente 

selecionado ficara impossibilitado de receber os participantes do evento, devido a 

uma forte chuva que danificara toda a sua área, dias antes da Jornada.  

 Assim, transferiu-se a vigília com o Santo Padre, que iria acontecer em 

“Campus Fidei”, para a praia de Copacabana. Mesmo aconselhado pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro a não pernoitarem na praia, uma multidão desacatou a solicitação 

feita pelas autoridades públicas.  

 Para finalizar o evento, houve a Missa de Envio, aberta ao povo, tendo mais 

de 3 milhões pessoas (SITE JMJ 1, 2013), realizada pelo Papa, onde foi anunciada 

a próxima JMJ, que será na cidade de Cracóvia, na Polônia, em 2016. Logo após a 

Missa de Envio, celebrou-se a última missa rezada pelo Papa durante a jornada, 

exclusiva para os voluntários da JMJ.  

 Vale ressaltar que tanto a Vigília, como a Missa de Envio, previstas para 

Campus Fidei, localizado em Guaratiba, foram mudadas para Copacabana, 2 dias 

antes do evento acontecer, preparando-se, às pressas, todo o planejamento do 

local.  

Para se ter uma ideia da diferença entre os 2 locais, foram instalados 7 postos 

de saúde em Copacabana, enquanto em “Campus Fidei” contava-se com 11 postos 

instalados. Ou seja, a estrutura de “Campus Fidei” era muito superior à de 

Copacabana, pois instalara ainda 4.673 banheiros, 615 lavatórios, 4.920 

pias/bebedouros e 2.016 posições de mictório. (VATICANO 2, 2013) 
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Ainda com problemas, como a alteração repentina de lugar, o evento foi 

considerado um sucesso pelo Vaticano, conforme matéria do portal Terra, no dia 

28/07/2013 (PORTAL TERRA, 2013), e grande parte desse sucesso se deve ao 

Papa Francisco, como cita o jornal. Em sua primeira viagem internacional, a vinda 

do Papa trouxe um incentivo para os turistas virem à Jornada, pois todos queriam 

vê-lo e até mesmo tocá-lo. 

O outro fator que favoreceu o sucesso do evento foi o comitê de organização 

local que, mesmo com um curto espaço de tempo (2 anos), conseguiu realizar todos 

os eventos, mobilizando quase todos os bairros do Rio de Janeiro. 

O sucesso do evento também é provado pela Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Secretaria 

Estadual de Turismo (SETUR), onde 5 professores e 20 alunos pesquisaram 1358 

peregrinos e  chegaram à conclusão de que foram injetados 1,8 bilhões de reais na 

cidade do Rio de Janeiro. O ganho econômico com a Jornada foi 17 vezes maior do 

obtido na Copa das Confederações da FIFA, de acordo com o site oficial da 

Jornada. (SITE JMJ 2, 2013) 

Além do sucesso econômico para o município, a Jornada também trouxe 

grande visibilidade para o Rio de Janeiro. Um exemplo dessa visibilidade esteve nas 

redes sociais, que mostraram números impressionantes sobre a Jornada. De acordo 

com o site oficial, durante o período do evento, foram 24,89 milhões de acessos. No 

Twitter, a JMJ Rio 2013 atingiu o Trending Topics todos os dias do evento, tendo 

ainda 175 mil seguidores e 2,39 milhões de menções.  No youtube, A JMJ atingiu 

3,06 milhões de visualizações somente na semana do evento. No flickr, foram 6746 

fotos publicadas e 6,42 milhões de visualizações. No facebook, a página JMJ Rio 

2013 teve 13, 011 milhões de acessos e cerca de 1,13 milhões de curtidas. O site 

oficial, teve 4 milhões de acessos. (SITE JMJ 3, 2013) 

Mesmo sendo um sucesso econômico e de visibilidade para o município, não 

podemos deixar de citar os erros que ocorreram durante a realização do evento. 

Esses erros foram classificados pelo Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo 

Paes em entrevista á rádio CBN (CBN 1, 2013), no dia 26/07/2013, como “conjunto 

de falhas”, apontando as 3 principais: a mudança do local de vigília de Guaratiba 

para Copacabana, como enumerado anteriormente; a pane no sistema de metrô, 

que durou 2 horas na terça-feira, dia 23/07, causada pelo rompimento de um cabo 

http://www.rio2013.com/pt/noticias/detalhes/3471/jmj-rio2013-injeta-r-1-2-bilhao-na-economia-do-rio-e-aumenta-ocupacao-hoteleira
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na altura da estação Uruguaiana, no Centro;  por último, o carro do Papa retido na 

Avenida Presidente Vargas, preso entre os ônibus que ocupavam uma pista e a 

multidão que se aglomerou ao redor do veículo, deixando o Pontífice exposto a 

riscos desnecessários. 

 

2.2 ALBERGUES DA JUVENTUDE COMO MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

De acordo com o dicionário “Michaelis”, hospedagem é o ato de hospedar; 

hospedaria; hospitalidade. Dessa forma, podemos perceber claramente que os 

meios de hospedagem já estão entrelaçados com a hospitalidade na sua explicação 

mais básica. 

Faz-se necessário, contudo, tornar claro o que se entende por hospitalidade: 

nada mais é do que o ato de receber firmado na conexão entre o anfitrião e o 

hóspede. Como aborda Grinover (2002, p.26): 

 
 

hospitalidade é fundamentalmente o ato de acolher e prestar serviços a 
alguém que por qualquer motivo esteja fora de seu local de domicílio. A 
hospitalidade é uma relação especializada entre dois protagonistas, aquele 
que recebe e aquele que é recebido. 

 
 

Como já se deixou brevemente explícito o conceito de hospitalidade, deve-se 

agora fazer um aprofundamento nos meios de hospedagem. Hospedagem, de 

acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT 2001), corresponde ao 

“sistema comercial de bens materiais e inatingíveis dispostos para satisfazer às 

necessidades básicas de descanso e alimentação dos usuários fora de seu 

domicílio”. 

Os meios de hospedagem podem ser classificados em variados tipos, visando 

tanto diversificar as opções de escolha do consumidor como para atender os 

diversos “tipos” de turista que, no cenário atual, exigem cada vez mais 

especialização no seu segmento.  

Como cita Roman (2007, p.20): 
 
 

uma outra ferramenta dos estabelecimentos é a segmentação, que identifica 
classes com necessidades ou características semelhantes, e que de acordo 
com os serviços e o tipo de atendimento aos seus hóspedes, assim 
direcionando especificamente ao seu público alvo, consegue de uma forma 
mais objetiva, a satisfação com o usufruto de seu produto. 
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Os principais tipos de meios de hospedagem do tipo hoteleiro baseado na 

Organização Mundial do Turismo (OMT 2001) são: 

 

Hotel – são hospedagens comerciais tradicionais, podendo ter ou não outros 

serviços auxiliares ao de hospedagem e outras instalações, como piscina, sauna, 

academia, entre outros. 

“Apart-hotel” – São hospedagens conhecidas como hotéis apartamento ou 

“flats”, pois além de ter as características de um hotel, também possuem 

características de um apartamento, como instalações de cozinha (quartos de hotéis 

tradicionais não dispõem dessa possibilidade), além de possibilitar tanto o aluguel 

por temporada, como a moradia permanente. 

Motel – São hotéis que geralmente se localizam próximo às estradas, 

facilitando o acesso do carro à unidade habitacional onde se está hospedado. 

Podem oferecer estacionamento coletivo, porém o serviço contratado o inclui na 

diária. No Brasil, os motéis também são construídos nas cidades, pois esse 

estabelecimento apresenta uma outra conotação: ponto para encontro amorosos. 

Hospedaria ou Pensão – São hospedagens semelhantes aos hotéis 

tradicionais, porém em tamanho menor e usualmente gerido por familiares. No 

Brasil, recebe ainda o nome de pousada. 

Ainda de acordo com a OMT (2001) os principais meios de hospedagem não-

hoteleira são: 

Acampamentos – forma de hospedagem, onde os clientes utilizam um terreno 

para uso de seu próprio recurso para alojar-se, como “trailers” ou barracas. Os 

clientes compartilham todas as instalações, inclusive os banheiros. Os 

acampamentos são conhecidos no Brasil, como camping. 

“Self-catering acommodation” – é um estabelecimento cujas instalações são 

próprias para oferecer as atividades domésticas comuns, ou seja, trata-se de uma 

hospedagem em uma residência, sem ser a residência propriamente dita, de quem 

ali se hospeda. Exemplos desse tipo de hospedagem são: apartamentos, vilas e 

chalés. 

Alojamento – oferece as mesmas comodidades de um hotel tradicional, porém 

com um complemento nos seus serviços de hospedagem, de acordo com o tipo de 

alojamento, podendo ser serviços de: saúde, beleza, diversão coletiva, apreciação e 

atividades na natureza, entre outros. Exemplos de alojamentos são: balneários, 

colônias de férias, “spas”, centro de talassoterapia, entre outros. 
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“Bed and breakfast” – são casas de família que abrem as suas portas para os 

turistas e lhes oferecem além da cama, um café da manhã. Esse estabelecimento 

possibilita ao viajante conviver com a rotina dos habitantes do lugar. 

Albergue – são estabelecimentos nos quais, os hóspedes dividem uma ou 

mais áreas, como banheiro ou até mesmo um quarto compartilhado. Diferem-se de 

outros estabelecimentos pelos preços quase sempre mais baixos, por ter um 

ambiente menos formal e por possibilitar meios de socialização com outros 

hóspedes, que na maioria dos estabelecimentos não os oferece. 

Os albergues foram escolhidos para esse trabalho, por apresentarem 

características mais próximas às oferecidas pelas igrejas durante a JMJ, para 

abrigarem seus peregrinos. 

 De acordo com o site da Associação de Albergues da Juventude Hostelling 

International (HI), o primeiro albergue foi criado pelo alemão Richard Schirrmann. 

Em 1909, este Professor percebeu que existia necessidade, para acomodar as 

crianças em idade escolar, durante as viagens, com as turmas da escola. As escolas 

passaram a ser ocupadas durante as férias, transformando-se as salas de aula, 

temporariamente, em dormitórios. (ALBERGUE 1, 2013) 

 Em 1912, Schirrmann criou o primeiro albergue em sua própria escola, em 

Altena, Westphalia, Alemanha. Mais tarde, substituída por um albergue permanente 

no castelo de Altena. O castelo foi restaurado e equipado, de acordo os desenhos 

de Schirrmann, com dois dormitórios com triliches de madeira maciça, uma cozinha, 

lavabos e banheiros. 

 A ideia do albergue se espalhou por toda a Alemanha. Em 1913, já havia 83 

albergues da juventude, e, em 1919, o professor Schirrmann funda a Associação 

Alemã dos Albergues da Juventude, que posteriormente, ganhou rapidamente o 

mundo. Até 1931, A Europa possuía 12 associações de Albergues da Juventude, 

operando um total de 2600 albergues. Em 20 de outubro de 1932,foi criada  a 

International Youth Hostel Federation, concedendo a Schirrmann o cargo de 

Presidente, porém, em 1936, o governo alemão força o professor a renunciar ao 

cargo. 

 Em 2006, a “International Youth Hostel Federation” se tornou “Hostelling 

International”, operando com este nome desde aquela época. De acordo com o site 

brasileiro da “Hostelling International”, ela é a maior rede de hospedagem do mundo, 

sendo suas características a praticidade, a diversão,a segurança e o baixo custo. A 
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hostelling International possui 3,7 milhões de associados em todo o mundo; mais de 

4 mil albergues em 70 países; 300 mil leitos e 34 milhões de pernoites computados 

nessas partes  e com a contribuição de US$ 1,5 bilhão por ano para a economia do 

turismo mundial. 

 Os Albergues da Juventude associados devem seguir 5 premissas básicas: 

Segurança, Higiene, Conforto, Hospitalidade e Bom Preço. Além disso, os albergues 

estão acompanhando as evoluções e adaptando-se às novas tecnologias, 

possibilitando, inclusive, efetuar reservas online.  

 No Brasil, há mais de 80 Albergues (é o país da América Latina que mais os 

possui), disseminando-se por 15 estados e mais o Distrito Federal. 

 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

O setor de serviços abrange diversas áreas econômicas desde a manutenção 

de um bem material até a consulta de um médico, estando presente em quase todos 

os ramos da economia. 

De acordo com Kotler (2005, p. 248): 

 
 
Um serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que 
uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na propriedade de nada. 
Sua execução pode estar ou não relacionada a um produto concreto. 
 
 

Las Casas (1994, p. 22) com base em G. Lynn Shostack (1977) reforça a 

visão de Kotler de que o serviço pode ser puro ou acompanhado de bem material 

(Figura 4). Segundo este autor os serviços são divididos em 5 categorias. Na 

primeira, mercadoria relativamente pura, quase não existe a presença de serviços 

agregados ao produto, podendo tê-lo um pouco ou não. Na segunda, mercadoria 

que depende de serviço, há a presença do serviço, porém existe mais importância 

na mercadoria (bem material) do que no serviço em si. Na terceira categoria, híbrido, 

torna-se fundamental tanto o bem material quanto o serviço desempenhado em 

conjunto. Na quarta, serviço que depende de mercadorias, o serviço possui uma 

influência maior que a mercadoria, mas ainda assim existe a necessidade dessa. Na 

última categoria, serviço relativamente puro, o serviço ocorre sem a presença de 

bem material ou sua presença é muito pequena. 
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Figura 4: O espectro mercadorias-serviços 
Fonte: Las casas (1994, p. 22) 

 
 

As diferenças entre bens e serviços também podem ser vistas na figura 5 

elaborada por Lovelock Apud Las Casas (1994, p. 23), que demonstra que quanto 

mais próximo o produto estiver da dominância tangível, menos serviços agregados 

possui e quanto mais próximo da dominância intangível, menos bem material é 

necessário. 

 

 
Figura 5: Escala das entidades de marketing 
Fonte: Las Casas (1994, p. 23) 
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2.3.1 Característica dos serviços 

 

Os serviços apresentam características comuns entre eles, 

independentemente do seu campo de atuação. Existem 4 principais, que são: 

intangibilidade, inseparabilidade, heterogêneos e simultâneos. 

A intangibilidade se dá pelo serviço não ter forma concreta, impossibilitando 

de serem tocados e sentidos, no sentido de tato, conforme explica Kotler ( 2005, 

p.249), “Ao contrário dos produtos concretos, os serviços não podem ser vistos, 

provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem comprados “ 

A inseparabilidade se dá por não ser viável separar-se o serviço de sua 

produção. De acordo com Las Casas (1994, p. 24)” Não se pode produzir ou estocar 

serviços como se faz com os bens”. 

Quanto à heterogeneidade, segundo Las Casas (1994, p. 24) “refere-se à 

impossibilidade de se manter a qualidade do serviço constante”. Como os serviços, 

diferentes de bens, não são fabricados por uma linha de produção que os molda da 

mesma forma todas as vezes, eles estão propensos a alterar no resultado, de 

acordo com diversos fatores externos, como a diferença de cliente, o dia do 

funcionário realizador do serviço, entre outros. 

Quanto ao serviço ser simultâneo, este fato ocorre pela produção e o 

consumo acontecerem no mesmo momento. Las Casas (1994, p. 25) explica que “a 

simultaneidade dos serviços nos diz que a produção e consumo ocorrem ao mesmo 

tempo e, sendo assim, será necessário sempre considerar o momento de contato 

com a clientela como fator principal de qualquer esforço mercadológico”. 

 

2.3.2 Qualidade total 

 

A qualidade total está ligada, não somente aos clientes, mas também aos 

funcionários e proprietários dos serviços. Conforme Albrecht (1992) apud Las Casas 

(1994, p.20), afirma , tratar-se de “uma situação na qual uma organização fornece 

qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e funcionários”. 
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Isso se deve pelos serviços serem ações que interagem com todos os 

comprometidos no seu desenvolvimento, não podendo limitar-se a qualidade 

somente aos clientes. 

Os funcionários e proprietários também precisam estar satisfeitos com a 

qualidade do serviço, já que os mesmo fazem total diferença no processo e na 

entrega final do serviço. Como explica Kotler (2005, p. 250),  

 
 
Como a maioria dos serviços é formada por pessoas, a seleção, o 
treinamento e a motivação dos funcionários podem fazer uma enorme 
diferença na satisfação do cliente. O ideal seria que os funcionários 
exibissem competência, interesse, capacidade de resposta, iniciativa, 
capacidade de resolver problemas e boa vontade. 
 
 

Outro fator que corrobora a importância da qualidade total em serviços é que 

quanto mais os clientes se comprometem na construção do serviço, mais eles 

interagem com os funcionários. Isso está claro na citação de Lovelock (2002, p. 48): 

 
 

O envolvimento direto na produção do serviço significa que os clientes 
avaliam a qualidade a partir da aparência e habilidades sociais dos 
funcionários, bem como de suas habilidades técnicas. 

 
 

Uma modo de identificar e melhorar a qualidade total é a técnica do incidente 

crítico, metodologia que coleta e classifica os incidentes durante os pontos-chave da 

realização do serviço, possibilitando determinar se os clientes estão satisfeitos ou 

não.  

Esse estudo avalia por dois ângulos: a perspectiva do cliente e a perspectiva 

do funcionário.  

Na perspectiva do cliente, de acordo com Lovelock ( 2003, p. 64): 

 

 

A perspectiva do cliente. As constatações de um estudo utilizando a técnica 
do incidente crítico podem ser muito uteis para a definição de oportunidades 
para melhorias futuras nos processos de entrega de serviço. Determinar os 
pontos falhos mais prováveis nos encontros de serviço, em que há risco de 
considerável irritação dos clientes, é o primeiro passo na tomada de 
medidas corretivas. 

 

 

Sob o outro ângulo, Lovelock (2003, p. 64), afirma: 
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A perspectiva do funcionário. Quando se reflete sobre os encontros de 
serviço, é preciso reconhecer que o contato cliente-funcionario é uma via de 
mão dupla. Entender a visão do funcionário sobre a situação é realmente 
importante porque clientes descuidados ou de comportamento irrefletido 
muitas vezes podem provocar problemas desnecessários para o pessoal de 
serviços que está se empenhando para atende-los bem. A continua 
insatisfação com uma serie de incidentes negativos podem até levar bons 
funcionários a abandonarem seus empregos. 

 
 
 

 

2.3.3 Qualidade percebida 

 

Todo contato de uma empresa com seus clientes é um teste de sua 

qualidade, pois os eles criam expectativas com o marketing da empresa, o marketing 

dos outros clientes (boca-a-boca) e com suas experiências passadas. Caso o 

serviço percebido for pior que o serviço esperado, o cliente ficará desapontado 

(Kotler 2003). Nesse caso, pode ser até aceitável para outra pessoa, ou pode ser 

percebido como excelente, desde que essa pessoa tenha expectativas mais baixas 

sobre o que lhe é oferecido. 

O ponto máximo da percepção é chamado de momento da verdade, e 

acontece no momento da entrega de serviços, pois o seu resultado pode afetar as 

percepções da qualidade do serviço (Lovelock 2003). Normann apud Lovelock 

(2003, p. 62) fortalece esse pensamento: 

 
 

Poderíamos dizer que a qualidade percebida é realizada no momento da 
verdade, quando o fornecedor do serviço e o cliente do serviço se 
confrontam na arena. Nesse momento, eles estão, em grande parte, 
entregues a seu próprios recursos. (...) É a habilidade, a motivação e as 
ferramentas empregadas pelo representante da empresa e as expectativas 
e comportamento do cliente que, em conjunto, criarão o processo de 
entrega do serviço. 

 
 

A percepção da qualidade de um serviço varia de cliente para cliente, 

podendo agradar a uns e desagradar totalmente a outros. Mesmo assim, a 

percepção possui uma fonte de estímulos físicos, que, de acordo com Las Casas 

(1994, p. 17), são basicamente: princípio da similaridade, princípio da proximidade e 

princípio da continuidade. 

O princípio da similaridade consiste na ideia de que as coisas iguais tendem a 

ser identificadas como parte de um conjunto. Como exemplo, citam-se as 
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companhias telefônicas: se uma ou mais apresentam problemas de atendimento ao 

consumidor, é provável que o cliente passe a acreditar que todas as demais 

empresas do setor prestem o mesmo tipo ruim de serviço que aquelas com que ele 

teve contato, embora uma outra tenha excelência no atendimento.  

O princípio da proximidade funda-se que as coisas próximas tendem a ser 

consideradas como parte de um conjunto. Como exemplo, pode-se observar o caso 

da companhia Unilever, onde seu produto Ades teve contaminação por soda 

cáustica e teve que ser retirado do mercado. Em entrevista ao Portal Brasil 

Econômico (Brasil Econômico), Professor de Gestão de Marcas ESPM, Marcos 

Bedendo, conjeturou: “Talvez as vendas diminuam durante um certo tempo, mas a 

tendência é que o consumidor volte a comprar.”, Essa provável diminuição se dará 

pelo princípio da proximidade: os clientes associaram o erro ao produto e evitarão 

compra-lo. 

O princípio da continuidade refere-se à percepção na procura automática de 

uma formação para a imagem da empresa. Esse princípio é, principalmente, 

utilizado nos comerciais de um produto, facilitando a elaboração da marca e, 

consequentemente, o aumento das vendas do produto. Um exemplo desse princípio, 

são os “jingles” criados pelas equipes de marketing das empresas para ajudar na 

percepção de um produto, como o do Big Mac, onde no comercial se diz: “ dois 

hambúrgueres, alface, queijo, molhos especial, cebola, picles e um pão com 

gergelim”. Caso alguém inicie a frase “dois hambúrgueres” as pessoas ao redor, 

automaticamente continuam com o complemento “alface,...”. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho propôs-se a realizar uma análise exploratória sobre a qualidade 

da hospedagem realizada com a utilização de paróquias, de parte da zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro durante a XXVIII Jornada Mundial da Juventude, realizada 

na cidade no período de 23 a 28 de julho de 2013. 

A revisão bibliográfica versou sobre o turismo de eventos e de turismo 

religioso, meios de hospedagem, gestão da qualidade e a JMJ. Não foram 

encontradas referências específicas quanto à utilização de paróquias como 

hospedagem, portanto, foram avaliadas bibliografias sobre as formas mais simples 

de hospedagem relatadas na literatura, tais como albergues, acampamentos e cama 

e café. Também há relativa escassez de bibliografia própria sobre estes meios em 

termos de artigos acadêmicos, mas podem ser encontrados enxertos em livros mais 

amplos sobre o tema de hospedagem. 

Para avaliar a qualidade da hospedagem primeiramente foi realizado um 

levantamento de albergues listados no site do Guia do Rio Oficial, desenvolvido e 

administrado pela Empresa de Turismo do município do Rio de Janeiro (Riotur).  

O Guia do Rio Oficial foi eleito, por ser um documento da Riotur, estando 

ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro e por apresentar uma lista confiável do tipo de 

hospedagem destacado, localizada no Rio de Janeiro. Outro fator que contribuiu 

para sua indicação foi a distribuição desse material para os peregrinos da JMJ 

(nesse caso, desenvolveu-se um material especial). 

Escolheram-se os albergues, embora sejam um tipo não-hoteleiro de 

hospedagem, por terem mais características similares às perspectivas de 

acomodações ofertadas pelas paróquias pesquisadas. 

O segundo passo foi avaliar a impressão dos turistas que já tinham se 

hospedado nestes albergues escolhidos utilizando os comentários postados por 

estes no site Trip Advisor. 

O Trip Advisor foi escolhido porque é o site de resenhas e comentários de 

viagens mais popular na internet, tendo, de acordo com o próprio, a maior 

comunidade de viagens do mundo, com mais de 260 milhões de visitantes 

exclusivos por mês e mais de 100 milhões de avaliações e opiniões sobre mais de 

2,7 milhões de restaurantes, hotéis e pontos turísticos (TRIP ADVISOR 1, 2013). 
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Outro fator que contribuiu para a preferência do site foi a quantidade de prêmios 

ganhos por sua página na web. No total, foram 69 prêmios, entre eles: Melhor da 

Web 2006, pela Forbes.com; Melhor da Web 2006, pela National Geographic 

Traveler; Melhor em Compras e Viagem 2010, pela Time.com; Companhia 

Americana mais Promissora 2013, pela Barron’s 400, entre outros. (TRIP ADVISOR 

2, 2013). 

A terceira etapa consistiu na visita às páginas referentes a 34 albergues 

encontrados no Trip Advisor dentre os sugeridos pelo Guia da Riotur com objetivo de 

localização no itens relevantes citados em comentários livres por parte dos usuários. 

Um total de 1216 pessoas realizaram comentários referentes a estes 

albergues, alcançando um total de entradas de 2938 elogios e 1524 reclamações. 

Para efeito deste levantamento foram excluídos os albergues sobre os quais não 

houve comentários, aqueles citados no Guia da Riotur.  

Compôs-se uma planilha com os principais itens extraídos de elogios e 

reclamações de hóspedes dos albergues mencionados percebidos pelos turistas; 

fez-se,  uma lista a seguir: segurança, localização, limpeza, estrutura dos ambientes 

(quartos e áreas comuns), funcionários (atendimento), internet, vista do local, 

orientações disponibilizadas pelos funcionários, entre outros. 

Vale ressaltar que o preenchimento de comentários é de escrita livre, 

possibilitando que a pessoa transcreva sua experiência do seu modo, por parte do 

site ou outra instituição e não há patrocínio. As únicas perguntas direcionadas são: 

“Dê a sua nota sobre a hospedagem”, “Que tipo de viajem fez? ( amigos, romântica, 

negócios, sozinho ou Família)” e “Quando viajou?”. Existem outras perguntas para 

dar nota nos serviços da hospedagem, porém essas são opcionais. Utilizaram-se, 

para efeito de análise apenas críticas espontâneas. Todos os itens comentados 

transformaram-se em entradas em uma tabela e, à medida que se ia  comentando, 

adicionava-se +1 ao número de vezes já citado. Ao final, voltou-se a cada entrada de 

hospedagem para assinalar a ocorrência dos itens encontrados previamente. 

A tabela gerada, em si um achado de pesquisa, serviu como base para a 

quarta etapa do trabalho: a elaboração de um questionário de 25 perguntas de 

múltipla-escolha sobre a percepção da qualidade dos meios de hospedagem 

ofertada pelas igrejas durante a JMJ. A estas perguntas advindas das etapas 
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anteriores adicionaram-se cinco perguntas abertas, de caráter mais geral, para 

auxiliar na captação das impressões dos turistas.  

A tabulação das entradas referentes aos 34 albergues já mencionadas está 

em anexo no final deste trabalho. 

De posse do questionário, iniciou o trabalho de campo propriamente dito com 

a pesquisa de 10 paróquias, localizadas na zona Norte do Rio de Janeiro, por 

estarem em uma área menos preparada para o turismo nesse município, que é 

subúrbio, e pela proximidade entre elas, facilitando o emprego desse instrumento. 

Selecionaram-se 10 igrejas, em vista do curto período para aplicação dos 

questionários, que ocorreram durante a JMJ, tendo-se apenas 5 dias para concluí-la. 

A indicação se deu por critérios de vizinhança, disponibilidade e aceitação de 

participação. 

 
Figura 6: Mapa das igrejas da JMJ 
Fonte: elaboração própria, baseado no site de mapas do Google. 

 

São elas: Paróquia São Brás, em Madureira; Igreja Santo Sepulcro, em 

Madureira; Igreja Nossa Senhora do Amparo e Santa Maria Goretti; em Cascadura; 

Paróquia São Matheus, em Oswaldo Cruz; Paróquia Apóstolo São Pedro, em 

Cavalcanti; Paróquia São Vicente de Paulo, em Engenho da Rainha; Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima, em Tomás Coelho; Paróquia São Benedito, em Pilares; 

Paróquia Divino Salvador, em Piedade;  Paróquia São Jorge, em Quintino. 

Os questionários foram aplicados na parte da manhã, antes de os peregrinos 

saírem para os eventos da JMJ e no período noturno, quando regressavam. 

Foram disponibilizados em 3 idiomas;  português, inglês e francês. Uma das 

paróquias (Santo Sepulcro) recebeu turistas eslovacos, dificultando a comunicação, 
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e eles optaram por reunir-se e a respondê-lo conjuntamente, salvo um dos 

integrantes do grupo que falava bem inglês e resolveu fazer a parte. Fato que se 

repetiu com o grupo de italianos, porém em número menor, já que alguns também 

falavam inglês. Mantiveram-se essas respostas dado o cunho qualitativo do trabalho. 

Ao final, contabilizaram-se 228 questionários, distribuídos pessoalmente pelo 

autor nas 10 igrejas, para facilitar o processo de compreensão do trabalho por parte 

dos peregrinos e dos voluntários responsáveis. 

As 25 perguntas objetivas e 5 perguntas abertas se tornaram 16 indicadores: 

11 indicadores referentes a qualidade, 1 indicador geral sobre a qualidade da 

hospedagem e 4 indicadores auxiliares.  

Para avaliar os indicadores faz-se necessário separá-los por categoria, 

elaboradas a partir dos dados obtidos na pesquisa do Trip Advisor. Sendo assim 

eles ficaram do seguinte modo: 

 Manutenção: Avaliação da limpeza. 

 Conforto: Avaliação referente ao espaço pessoal / Entrosamento com outros 

participantes / Dificuldade na comunicação.  

 Operacionalidade: Avaliação e necessidade do auxílio e das orientações 

fornecidas / Avaliação do serviço de alimentação / Necessidade de utilização 

de outros serviços não incluídos na hospedagem.  

 Estrutura: Avaliação da estrutura da igreja / Avaliação dos banheiros 

disponibilizados.  

 Segurança: Segurança pessoal.  

 Localização: Dificuldade de encontrar o local.  

 

Ao final para ter uma prova real das categorias, os peregrinos foram 

questionado sobre o indicador Avaliação Geral de Hospedagem, que seria a sua 

percepção sobre a qualidade do serviço de hospedagem de uma forma mais geral. 

Mesmo não sendo indicadores de importância para a percepção da qualidade, 

os 4 indicadores restantes foram incluídos neste trabalho, para ambientar os 

peregrinos no tema proposto e para ajudar em futuras pesquisas. Eles são: 

 Coleta prévia de informações  

 Visitação dos pontos turísticos  

 Retorno à hospedagem  
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 Avaliação do evento e da cidade 

 

 

Essa avaliação será apresentada ao final deste trabalho. 

Vale ressaltar que a Igreja Divino Salvador aceitou participar, mas houve um 

mal-entendido com a coordenação de hospedagem, e a pesquisa não pode ser 

realizada diretamente nas instalações da paróquia. Este fato, no entanto não 

impediu a sondagem, que se cumpriu pela força de vontade dos peregrinos: 

avisaram uns aos outros comparecerem ao lado de fora do dormitório e ali a 

efetuaram. 

Espera-se com este trabalho contribuir significativamente para futuras 

análises de megaeventos na cidade do Rio de Janeiro.  
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4 RESULTADOS 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados encontrados nos 

comentários do Trip Advisor dos albergues do Rio de Janeiro e na pesquisa da 

percepção da qualidade dos peregrinos das igrejas da Zona Norte durante a JMJ. 

 

4.1 RESULTADOS DE PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DOS ALBERGUES 

NO TRIP ADVISOR 

 

Através da pesquisa do Trip Advisor foram encontrados comentários 

negativos e agrupados nas seguintes categorias: 

 Manutenção: Vazamento, Mau Cheiro, Insetos, Limpeza. 

 Conforto: Camas altas, Ambiente gelado, Barulho, Problemas c/ 

a ventilação, Chuveiro frio, Internet, Ambiente desagradável, Ambiente 

escuro. 

 Operacionalidade: Dificuldade na reserva, Não aceita cartão de 

crédito, Funcionários e atendimento, Somente 1 chave,  Café da manhã, 

Taxista, Fila no restaurante 

 Estrutura: Estrutura geral, Espaço insuficiente (quarto), 

Banheiro, Sinalização, Acesso ao quarto. 

 Segurança: Segurança. 

 Localização: Localização. 

 Precificação: Taxas extras, Preço. 

Já nos comentários positivos, identificaram-se as seguintes categorias: 

 Manutenção: Limpeza. 

 Conforto: Ambiente agradável, Decoração, Internet, vista. 

 Operacionalidade: Funcionários e atendimento, Orientações, 

Restaurante ou bar do albergue, Café da manhã, Almoço. 

 Estrutura: Estrutura. 

 Segurança: Segurança. 

 Localização: Localização. 

 Precificação: Preço. 
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No total, foram encontrados 2938 elogios e 1524 reclamações, dos 1216 

comentários livres, agrupados, segundo os gráficos das figuras 1 a 7 (apêndice A), 

em 7 categorias; usaram-se as mesmas categorias para os comentários positivos e 

para os comentários negativos. 

Vale ressaltar que os comentários possuíam mais de uma categoria; assim 

foram adicionados todos os itens relacionados; por exemplo, se um comentário 

elogiava o ambiente agradável e a decoração era adicionada +2 à categoria 

Conforto.  

Como se pode observar, o motivo principal dos comentários está concentrado 

na categoria operacionalidade, principalmente no aspecto positivo, que levou no total 

1996 elogios dos turistas. Destaque para o albergue Lapa Hostel Rio que, mesmo 

recebendo menos elogios que o Ipanema Beach House, também recebeu menos 

reclamações e pontuou 50 elogios no quesito Funcionários e atendimento. 

Na categoria Manutenção, percebe-se que as reclamações foram superiores 

aos elogios. Vale ressaltar que o atributo limpeza apareceu significativamente mais 

vezes que os demais. Nas críticas, este recebeu 221 reclamações das 323 citadas 

no geral. Fato interessante, é que o albergue que recebeu mais críticas foi o 

Ipanema Beach House, que mereceu mais elogios na categoria operacionalidade.  

Em Segurança, o albergue que recebeu mais reclamações nessa categoria, 

fica localizado no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, porém essas reclamações 

eram referentes a problemas de segurança internos, como furtos e problemas com 

cartões de créditos. 

Conforto obteve um número muito próximo, entre reclamações e elogios, 

porém o segundo foi mais vezes citados nesse quesito. Entretanto, o albergue Oztel, 

se destacou, pois foi o mais criticado obtendo 49 reclamações, sendo 21 referentes 

a problemas com a ventilação da hospedagem. 

Localização, foi uma categoria que quase não recebeu crítica, foram apenas 

36 contra 760 elogios. Os mais criticados foram: Oztel, que fica localizado em 

Botafogo, porém longe dos meios de transporte e Rio Backpackers, localizado em 

Copacabana, entretanto sua rua é uma ladeira, dificultando o acesso dos seus 

clientes. Os albergues mais bem localizados foram o Ipanema Beach House e o 

Lapa Hostel Rio, que ficam, respectivamente, em Ipanema e Lapa. O primeiro foi 

elogiado por encontrar-se em uma rua próximo da praia, dos bares e pontos 

http://www.rioguiaoficial.com.br/onde-ficar/detalhe/rio-backpackers
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turísticos, e o segundo, por estar próximo aos meios de transporte públicos e de 

bares da região. 

Na categoria Precificação, os albergues tiveram 206 elogios contra 79 

reclamações, sendo os mais negativos os albergues Rio Backpackers e Ipanema 

Beach House,e o mais positivo o Lapa Hostel Rio. Vale ressaltar que os hotéis mais 

bem localizados na pesquisa, receberam percepções enquanto ao preço do serviço 

de formas diferentes pelos clientes. 

Em estrutura, o albergue Art Hostel recebeu o maior número de críticas, e 

Oztel recebeu o maior número de elogios. No total, os albergues receberam, nesse 

quesito, mais críticas do que elogios. 

 

4.1.1 Analise baseado nas premissas dos Albergues da Juventude 

 

Os Albergues da Juventude Associados devem seguir 5 premissas básicas: 

Segurança, Higiene, Conforto, Hospitalidade e Bom Preço. 

Ao se comparar as 5 premissas e a tabela das 7 categorias analisadas, 

percebe-se que as premissas  estão presentes nos quesitos avaliados. A premissa 

Segurança está presente na categoria de mesmo nome identificada nos comentários 

do Tripadvisor. A Higiene se faz presente na categoria Manutenção. O Conforto 

possui uma categoria de análise para os seus diversos temas. A Hospitalidade está 

presente no quesito Operacionalidade, já que o atendimento e a cordialidade dos 

funcionários foram classificados como itens básicos para a operação. Por último, o 

Bom Preço consta no agrupamento de Precificação. 

Vale ressaltar que os agrupamentos criados para a análise dos comentários 

do Trip Advisor ainda possuem quesitos de Localização e Estrutura, pois mesmo 

sem serem premissas pela entidade, esses dois itens são significativos para a 

percepção do cliente sobre a hospedagem.  

 

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS PEREGRINOS 

 

Para a apresentação dos resultados da pesquisa da percepção da qualidade 

dos peregrinos das igrejas da Zona Norte durante a JMJ foram divididos em 2 

http://www.rioguiaoficial.com.br/onde-ficar/detalhe/rio-backpackers
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partes: Números de pesquisa e dados gerais dos respondentes; e,  resultados 

relacionados aos indicadores de qualidade. 

 

4.2.1 Números de pesquisa e dados gerais dos respondentes 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários agrupados em dezesseis indicadores. Após a análise dos 228 

questionários recolhidos, obteve-se um total de 5700 respostas às 25 perguntas 

objetivas. 

Além dessas respostas, são apresentadas, a seguir, as respostas relativas ao 

perfil dos respondentes (idade, sexo e participação em outras jornadas). 

 

 
Figura 7: Gráfico do sexo dos participantes 
Fonte: Elaboração própria 

 

O perfil dos peregrinos foi bastante diversificado, com a adesão das pessoas 

na faixa etária de 14 até 56 anos, obtendo uma faixa etária de 25 anos. A 

colaboração para esta pesquisa foi feita por 121 mulheres e 107 homens, na sua 

maioria, estreantes na JMJ, correspondendo a 168 pessoas. Alguns participaram em 

mais de uma jornada, conforme observado na Figura 8. 



47 

 

 

 
Figura 8: Gráfico das jornadas já participadas 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.2 resultados relacionados aos indicadores de qualidade 

 

As 25 perguntas do questionário foram agrupadas em 16 indicadores, a 

saber: 

1. Dificuldade de encontrar o local. 

2. Avaliação da estrutura da igreja. 

3. Coleta prévia de informações. 

4. Avaliação Geral de Hospedagem: Expectativa Geral e Avaliação da 

Hospedagem. 

5. Avaliação referente ao espaço pessoal: Espaço Pessoal e 

Preocupação quanto à segurança dos pertences no Espaço Pessoal. 

6. Avaliação dos banheiros disponibilizados. 

7. Avaliação da limpeza. 

8. Avaliação e necessidade do auxílio e das orientações fornecidas: 

necessidade da ajuda dos voluntários, necessidade da ajuda de outras 

pessoas (não voluntários), preparação dos voluntários e avaliação da 

orientação fornecida pelos voluntários. 

9. Visitação dos pontos turísticos. 

10. Dificuldade na comunicação. 

11. Avaliação do serviço de alimentação: Alimentação disponibilizada e 

orientação referente a locais de alimentação. 
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12. Entrosamento com outros participantes. 

13. Necessidade de utilização de outros serviços não incluídos na 

hospedagem. 

14. Segurança pessoal. 

15. Retorno à hospedagem: Retorno à hospedagem e Hospedagem com 

pessoas de outra religião. 

16. Avaliação do evento e da cidade: da expectativa referente a JMJ,  

avaliação da JMJ no geral e retorno à cidade. 

  
As variáveis são apresentadas individualmente agrupadas por indicador. Para 

cada variável são sempre apresentadas duas figuras. Na primeira, mostra-se a 

tabulação dos dados de maneira geral e na segunda, os resultados comparativos de 

igreja por igreja. 

 

1. Dificuldade de encontrar o local 

Uma vez que este trabalho pesquisa hospedagens realizadas na Zona Norte do Rio 

de Janeiro, área da cidade com menos tradição turística, uma das preocupações se 

refere à facilidade com que os peregrinos conseguiriam encontrar as paróquias, 

fosse por escassez de informação, fosse por dificuldade de localização. 

 
Figura 9.a: Gráfico da dificuldade para encontrar as igrejas da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 9.b: Gráfico da dificuldade para encontrar as igrejas da JMJ por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 

 

Percebeu-se que a maioria das pessoas não sentiu dificuldades para 

encontrar seus locais de hospedagem. As que ficaram hospedadas na igreja São 

Mateus foram as que apontaram maior quantidade de problemas para descobrir o 

endereço da paróquia, totalizando metade dos entrevistados. Um dos possíveis 

motivos é por estar em uma área residencial e a sua fachada não ser característica 

de uma igreja. 

A igreja São Vicente de Paulo também foi indicada nessa categoria, e teve um 

terço dos peregrinos com dificuldades para encontrá-la. Um dos fatores que pode ter 

dificultado talvez seja o fato de estar localizada dentro de uma comunidade carente 

de recursos financeiros.  

 

2. Avaliação da estrutura da igreja: 

As instalações gerais da Igreja, tais como banheiros, dormitórios, áreas 

comuns, refeitórios, entre outras, foram pesquisadas em outros indicadores, mas 

também foi feita uma avaliação geral da percepção em relação a esses itens. 
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Figura 10.a: Gráfico da avaliação da estrutura das igrejas da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 

 

  
Figura 10.b: Gráfico da avaliação da estrutura das igrejas da JMJ por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Sobre a percepção relacionada à estrutura de hospedagem oferecida pelas 

igrejas, 83 pessoas, das 228 entrevistadas, correspondendo a 36%, ficaram 

totalmente satisfeitas, classificando-as como excelente. Os entrevistados que as 

avaliaram, apenas como boa, limitaram-se a 49% do total e 15% consideraram as 

instalações nas classificações regular, ruim ou péssimo. 

As três igrejas que apresentaram melhores resultados foram: São Benedito, 

Divino Salvador e Nossa Senhora de Fátima. Exceto a primeira, as outras possuíam 

estruturas mais semelhantes a albergues do que as demais igrejas, isso se deve à 
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presença de camas; e nas outras, os peregrinos dormiam em sacos de dormir ou 

colchonetes. 

 

3. Coleta prévia de informações: 

Poucos são os viajantes, hoje em dia, que vão prescindir de buscar na Internet, 

previamente, informações sobre seus locais de visita e hospedagem. Pesquisou-se 

então se isso, de fato, ocorreu com os peregrinos. 

 

 

 
Figura 11.a: Tabela sobre pesquisa previa das igrejas da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

  
Figura 11.b: Tabela sobre pesquisa prévia das igrejas da JMJ por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
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Sobre a questão acima, verificou-se que 64% não fizeram nenhuma 

investigação sobre o local de hospedagem. Esse número é elevado, quando se 

observa a idade média do estudo é de 25 anos, época em que se tem o hábito 

constante de se estar conectado à internet. 

As igrejas que tiveram o menor índice de pesquisa prévia foram: Santo 

Sepulcro e Nossa Senhora de Fátima. Ambas hospedaram peregrinos estrangeiros, 

e um dos fatores que podem ter levado a essa menor procura está na questão do 

idioma. 

 

4. Avaliação geral da hospedagem: 

Para se ter um monitoramento mais amplo sobre a hospedagem, foi 

perguntado aos peregrinos, se ela superou suas expectativas e a avaliação deles 

referente ao local indicado, no geral, incluídas todas as questões (estrutura, pessoal, 

entre outros) . 

 

 
Figura 12.a: Gráfico de expectativa da hospedagem 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 12.b: Gráfico de expectativa da hospedagem por igreja por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 
Figura 13.a: Tabela de avaliação sobre o local hospedado 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 13.b: Tabela de avaliação sobre o local hospedado por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Já sobre o tema da expectativa, as igrejas obtiveram uma porcentagem de 

85% do nível de qualidade esperado pelos seus hóspedes. Porém, quando a 

pergunta passa a ser a opinião sobre o local de hospedagem, a excelência não é a 

maioria, e, sim, a opção (boa) com uma porcentagem de aproximadamente 55%. 

Entretanto esse indicador confirma que o esperado foi alcançado pelas 

hospedagens. 

A igreja São Vicente de Paulo teve alguns problemas, durante o evento, 

prejudicando-a em relação às outras. A estrutura da igreja foi um dos empecilhos, 

que a prejudicou; em conversas do autor com os peregrinos, foi considerada antiga 

e necessitava de reformas. 

 

5. Avaliação referente ao espaço pessoal: 

Essa categoria visa avaliar o espaço concedido para cada peregrino se alojar 

e guardar seus pertences pessoais. Em conversas prévias com os coordenadores 

da igreja, os mesmos confirmaram que o espaço variava de igreja para igreja, mas a 

orientação dada pelo Comitê Organizador Local (COL) era de 3 m². A maioria das 

igrejas seguiu a orientação, todavia algumas utilizaram 2 m², outras se organizaram 

de acordo com o espaço que possuíam e não seguiram a metragem e, por último, 

uma das igrejas, São Vicente de Paulo,  disponibilizou 4m² para cada peregrino. 

Quanto à questão dos pertences, esses foram acondicionados, pelos 

coordenadores das igrejas, para permanecer ao lado do espaço pessoal dos 
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peregrinos. Quando se conversou com os coordenadores sobre a questão da 

segurança dos objetos dos peregrinos serem deixados em espaços coletivos, já que 

esses lugares seriam divididos por mais de uma pessoa, os mesmos afirmaram que 

os quartos ficariam fechados, conforme citação do responsável da igreja São 

Benedito, “ficam fechados de 10 da noite às 8 da manha.”  

 

 
Figura 14.a: Tabela de satisfação do espaço pessoal 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 14.b: Tabela de satisfação do espaço pessoal 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 15.a: Gráfico de preocupação quanto à segurança dos pertences no espaço 

 pessoal. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

 
Figura 15.b: Gráfico de preocupação quanto à segurança dos pertences no espaço 

 pessoal por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quanto ao espaço disponibilizado, 203 pessoas, das 228, ficaram satisfeitas 

com o seu lugar reservado, na questão do tamanho. O que não corresponde, em 

relação ao local, no quesito de segurança dos seus objetos pessoais, pois 155 

pessoas ficaram preocupadas em deixá-los e correrem o risco de perdê-los por 

confusão ou extravio, já que esses deveriam ser deixados próximos aos seus 

espaços pessoais, conforme foi dito pela coordenadora da Igreja Divino Salvador, 

“Vão ficar no alojamento, e esses serão fechados”. 
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Ao verificar os resultados de igreja por igreja, nota-se que as igrejas que 

tiveram mais reclamações foram São Vicente de Paulo e Nossa Senhora de Fátima.  

A primeira igreja citada acima disponibilizaria, previamente, 4 m², mais espaço 

que as outras. Entretanto, não utilizou as ferramentas de metragem, agrupando 

todos os seus peregrinos à medida que esses chegassem, sem o uso correto do 

espaço disponível, fato presenciado pelo autor. Além de prejudicar seu desempenho 

quanto à satisfação pelo espaço, também prejudicou a avaliação sobre a percepção 

da segurança dos pertences pessoais, obtendo o segundo maior índice de pessoas 

preocupadas. 

A segunda Igreja informou ao autor que o espaço pessoal foi organizado de 

acordo com o espaço físico disponível, e a quantidade de camas cedidas pela 

Marinha a essa igreja em especial. Os voluntários não permitiram que o autor 

tivesse acesso ao quarto, por essa razão, não se sabe se as camas ficaram 

amontoadas umas nas outras ou a causa do mau resultado, tanto para o tamanho 

do espaço pessoal quanto para a segurança dos pertences dos peregrinos, está na 

cultura, visto que os peregrinos dessa igreja eram franceses.  

 

6. Avaliação dos banheiros disponibilizados: 

Os banheiros são partes importantes dos albergues, tendo nas categorias 

criadas com os comentários do Trip Advisor, itens presentes em Conforto e 

Estrutura. Geralmente, são coletivos, sendo divididos, ou por quarto, ou por andar, 

ou até mesmo, por sexo.  

Vale ressaltar, que os banheiros das igrejas foram adaptados no estilo de 

albergues, visando ao uso coletivo dos mesmos. 
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Figura 16.a: Gráfico da disponibilidade dos banheiros 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

  
Figura 16.b: Gráfico da disponibilidade dos banheiros por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os banheiros dividiram a opinião, pois eles foram suficientes para apenas 

55% dos entrevistados. Vale ressaltar que todos foram informados de que o 

banheiro em questão seria o da igreja, e não os disponibilizados pela Prefeitura, 

durante o evento. A coordenadora da Igreja Divino Salvador confirmou que o cálculo 

estipulado para os peregrinos era de 15 por banheiro.  

Em conversa, fora do questionário, já que este empregou perguntas de 

múltipla-escolha, houve bastante crítica aos banheiros: nos das igrejas, as intensas 
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reclamações foram sobre a água fria, pois a maioria foi construída ou adaptada para 

a JMJ, não dispunha de chuveiro elétrico; nos da Prefeitura, havia longas filas para 

sua utilização, falta de manutenção e limpeza. 

Na pesquisa dos comentários do Trip Advisor, também foram encontrados 34 

reclamações de água fria nos chuveiros dos albergues do Rio de Janeiro. 

A Igreja São Vicente de Paulo, detentora do pior índice desse quesito, 

apresentou problemas em um dos seus banheiros durante a jornada, prejudicando a 

disponibilidade e a divisão prévia feita pela igreja. 

 

7. Avaliação da limpeza: 

Uma das categorias mais percebidas pelos hóspedes foi a de limpeza, esse 

dado pode ser confirmado na pesquisa dos comentários do Trip Advisor, em que os 

clientes fizeram 245 elogios e 221 reclamações, sendo um item influente na 

avaliação da qualidade pelos hóspedes, perguntou-se aos peregrinos a sua opinião 

sobre a limpeza da hospedagem durante a JMJ.   

 
Figura 17.a: Tabela de avaliação da limpeza 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 17.b: Tabela de avaliação da limpeza por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

A limpeza foi caracterizada como boa, para a maioria, recebendo esse 

conceito de 123 pessoas. Apenas 12 % julgaram-na regular, ruim ou péssima; esses 

números foram conquistados, porque, em algumas igrejas, as equipes de 

hospedagem se revezavam para manter a limpeza e a manutenção: funcionava 24 

horas, observação confirmada pela responsável da Igreja Divino Salvador, 

permitindo concluir que a limpeza não foi problema para os peregrinos nas igrejas. 

Todas as igrejas receberam ótimas avaliações no indicador de limpeza, não 

havendo nenhuma igreja que se destacasse excessivamente das outras. 

Comparando-as com os albergues, percebe-se que aquelas mereceram uma 

percepção mais positiva da qualidade do serviço, em relação aos albergues do Rio 

de Janeiro. Enquanto as igrejas obtiveram um total de 85% de aceitação, os 

albergues, de todos os comentários sobre limpeza dos albergues pesquisados, 

receberam 53 % de elogios. 

 

8. Avaliação e necessidade do auxílio e das orientações fornecidas: 

Nesse indicador, pretende-se averiguar a ajuda e as orientações fornecidas 

pelos voluntários da JMJ e pelos cariocas, que participavam ou não da JMJ, mas 

auxiliaram os peregrinos no evento. Também se espera apurar o preparo dos 

voluntários e a qualidade das informações fornecidas por eles. 
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Figura 18.a: Gráfico de necessidade da ajuda dos voluntários 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 
Figura 18.b: Gráfico de necessidade da ajuda dos voluntários por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 19.a: Gráfico de necessidade da ajuda de outras pessoas (não voluntários) 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

  
Figura 19.b: Gráfico de necessidade da ajuda de outras pessoas (não voluntários) por  Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 20.a: Gráfico da preparação dos voluntários 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

  
Figura 20.b: Gráfico da preparação dos voluntários por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 21.a: Tabela de avaliação da orientação fornecida pelos voluntários 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 
Figura 21.b: Tabela de avaliação da orientação fornecida pelos voluntários por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quando os participantes do evento necessitavam de ajuda, eles as 

solicitaram, quase na mesma proporção aos voluntários e ás outras pessoas. 

Enquanto 69 precisaram de alguma ajuda dos voluntários, 67 demandaram o auxílio 

de pessoas desconhecidas.  

Dos 228 entrevistados, 80% afirmaram que os voluntários estavam 

preparados para o evento. Esse dado corrobora a informação concedida pelo 

coordenador geral da Igreja São Pedro, que informou que houve 7 treinamentos com 
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todos os voluntários, sendo 4 encontros com o Comitê Organizador Local (COL) e 3 

com o pároco.   

Sobre a qualidade das orientações, 32% optaram por “excelente” as 

informações dos voluntários e para 53%, foram apenas “boa”. Observa-se que 

juntando os dois, soma-se no total 86%, esses 6% a mais em relação aos 80% do 

preparo dos voluntários, provavelmente, foram de peregrinos que acharam que os 

voluntários deram boas informações, mas não estavam totalmente preparados. 

Um desses conflitos encontra-se na Igreja Santo Sepulcro, que recebeu o 

grupo eslovaco. Eles responderam que os voluntários não estavam preparados, 

porém forneceram boas orientações sobre as suas necessidades: informações 

gerais. 

A igreja Nossa Senhora de Fátima, apresentou 4 opiniões “ruim” e uma 

“péssima”, esse dado pode ter ocorrido pela dificuldade na comunicação, já que os 

peregrinos desse igreja eram franceses. 

As principais ajudas que os voluntários forneceram para os peregrinos 

conforme figura 8 (apêndice B), foram informações sobre transporte. Assim como os 

não voluntários, que também forneceram mais informações sobre transportes que 

outras dúvidas, conforme figura 12 (apêndice B). Entre as dúvidas citadas pelos 

peregrinos estão: informação sobre a cidade, informações no geral, informações 

sobre a JMJ, ajuda para achar a hospedagem, ajuda com Banheiro, achados e 

perdidos, entre outros. 

 

9. Visitação a pontos turísticos: 

Nessa categoria, pretende-se mapear as regiões classificadas pelos 

peregrinos como pontos turísticos. Em nenhum momento foi sugerido algum ponto 

turístico para os mesmos. Levando-se em consideração que grande parte dos 

pontos turísticos está localizado na região do Centro ou na Zona Sul da cidade. 
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Figura 22.a: Gráfico da visitação a pontos turísticos 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

  
Figura 22.b: Gráfico da visitação a pontos turísticos por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quanto à questão de visita a pontos turísticos, 170 pessoas admitiram que 

sim, mas 58 disseram que não conheceram nenhum. Levando-se em consideração 

que grande parte do evento ocorreu na Praia de Copacabana, que é um dos pontos 

turísticos mais divulgados do Rio de Janeiro, um quarto das pessoas não a 

reconheceu como tal ou não visitou nada, além de participar da JMJ. 
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Os 5 pontos turísticos mais visitados, conforme a figura 9 (apêndice B), foram: 

Corcovado, com 72 pessoas; Copacabana, com 51 visitas; Igreja Metropolitana, com 

13 pessoas; Pão de Açúcar, com 12 pessoas e Arcos da Lapa, com 12 pessoas. 

Analisando os dados obtidos, pode-se perceber que o Corcovado foi mais 

citado que Copacabana, o que reforça o pensamento, acima citado de que os 

peregrinos não reconheceram Copacabana como ponto turístico ou por participarem 

de eventos na praia de Copacabana não acreditaram que tenham visitado um ponto 

turístico.  

 

10. Dificuldade na comunicação: 

Essa categoria foi elaborada, visando verificar se a percepção foi prejudicada 

por causa da comunicação. 

 
Figura 23.a: Gráfico da dificuldade de comunicação 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 23.b: Gráfico da dificuldade de comunicação por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quando perguntados se encontraram alguma barreira referente à 

comunicação com outras pessoas, 32% sentiram dificuldades. Esse número poderia 

ser maior, caso os peregrinos não estivessem separados por nacionalidade nas 

igrejas, fator que impede até mesmo a socialização com pessoas de outras culturas 

e enriquecimento da experiência com estrangeiros. 

Percebe-se que os maiores índices foram nas seguintes igrejas: Santo 

Sepulcro, São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Todas as 3 abrigaram 

peregrinos estrangeiros: a primeira recebeu eslovacos; a segunda estava misturada 

com brasileiros e italianos;  a última abrigou franceses. Nota-se que algumas igrejas 

hospedaram pessoas que encontraram dificuldades, mesmo sem serem 

estrangeiras. Provavelmente, elas entraram em contato com os peregrinos 

estrangeiros e tiveram problemas para dialogar. 

 

11. Avaliação do serviço de alimentação: 

A alimentação na JMJ foi fornecida pela Organização do evento, entretanto 

muitas igrejas ofereceram ou café da manhã, ou almoço, ou lanche, ou jantar ou até 

mesmo, mais de uma opção. Conforme foi relatado pelo responsável da Igreja São 

Benedito, “a paróquia vai oferecer café, almoço e jantar para todos”. Esses detalhes 

podem melhorar a percepção dos hóspedes sobre o seu meio de hospedagem. Vale 

ressaltar que esse foi um serviço a mais oferecido pelas igrejas, não tendo a 

obrigatoriedade de fazê-lo.  
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Quanto à alimentação concedida pela Organização do evento, salvo o café da 

manhã, que era distribuído através de kits, deu-se por meio de cartão alimentação, 

aceitos em restaurantes e lanchonetes, porém a sua localização não era de 

conhecimento do peregrino, necessitando assim do auxílio dos voluntários da 

hospedagem, para encontrá-los. 

Por isso, perguntou-se aos peregrinos, se eles acharam que a alimentação 

disponibilizada foi suficiente e pediu-se para avaliar as orientações fornecidas pelos 

voluntários sobre os locais para se alimentarem. 

 
Figura 24.a: Gráfico da alimentação disponibilizada 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 
Figura 24.b: Gráfico da alimentação disponibilizada por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 



70 

 

 

 

Sobre a alimentação, 199 pessoas reconheceram-na como suficiente ainda 

que esse item não constasse como uma das questões de obrigatoriedade das 

igrejas. Algumas forneceram lanches e até mesmo refeições para os seus 

peregrinos. Duas dessas ocasiões foram presenciadas pelo autor do levantamento.  

As duas igrejas que apresentaram mais insatisfação com esse item, 

ofereceram lanches para seus peregrinos, contudo, devido a sua localização, os 

peregrinos só possuíam essa opção, pois as duas ficam perto de comunidades 

carentes de recursos financeiros, não possuindo lanchonetes ou restaurantes que 

aceitassem o cartão fornecido pela organização. 

 
Figura 25.a: Gráfico de avaliação da orientação referente a locais de alimentação 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 25.b: Gráfico de avaliação da orientação referente a locais de alimentação por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
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A maioria também obteve dos voluntários orientações satisfatórias sobre 

lugares para se alimentar; alcançou-se o percentual de 19 % para “excelente” e 48% 

para “bom”. O autor verifica que o conceito “regular” atingiu 26%, pois muitos 

peregrinos não necessitaram de quaisquer orientações. 

A Igreja Santo Sepulcro recebeu regular, pois o grupo de eslovacos sabia dos 

locais de alimentação, já que eles conheciam o shopping que fica, a 

aproximadamente, a 2 km, apresentado pelos voluntários. 

As demais igrejas receberam avaliações distintas, salvo a Igreja São 

Benedito, que possui várias opções de lanchonetes no seu entorno, e obteve um 

número elevado de avaliações satisfatório, e a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que 

é totalmente o oposto da primeira igreja citada, mas os peregrinos devem ter 

recebido informações que favoreceram a sua avaliação. 

 

12. Entrosamento com outros participantes: 

Nessa categoria, procurou-se saber se as igrejas tornaram o ambiente mais 

agradável, juntando todos os envolvidos da JMJ, por meio do entrosamento. O 

ambiente ajuda na percepção da qualidade, pois é uma característica que também 

depende de percepção, pois um mesmo ambiente pode variar de pessoa para 

pessoa. Vale ressaltar que não havendo nenhuma atividade, não significa que o 

ambiente foi desagradável, pois existem outros fatores, que influenciam nesse 

quesito. Entretanto, atividade, é um modo facilitador para notar-se a tentativa de a 

igreja tornar o ambiente mais agradável.   
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Figura 26.a: Gráfico de entrosamento entre peregrinos, voluntários e comunidade. 
Fonte: Elaboração própria 
 

  
Figura 26.b: Gráfico de entrosamento entre peregrinos, voluntários e comunidade por Igreja. 
Fonte: Elaboração própria 
 

A maior parte dos participantes não apresentou nenhum momento de 

socialização, proposto pela igreja para integrá-los à comunidade e aos próprios 

colaboradores da JMJ. Algumas igrejas não fizeram nada, de acordo com as 

coordenadoras das Igrejas São Vicente de Paulo e Santo Sepulcro, outras fizeram, 

inclusive, passeios com os seus peregrinos, de acordo com o responsável pela 

Igreja São Brás. 

Os organizadores do evento poderiam procurar incentivar as igrejas a 

interagir e a integrar os participantes. No caso de hospedagens concorrentes, como 
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albergues e afins, esta possibilidade é mais remota, mas no caso das igrejas e do 

evento considerado, seria não apenas benéfico como coerente com a estratégia 

geral de compartilhamento.  

Entre as atividades identificadas pelos peregrinos, as mais citadas por eles, 

conforme a figura 11 (apêndice B), foram: cantar, recebeu 14 indicações; missa e 

conversas, cada uma recebeu 12 indicações, e acolhimento, que recebeu 11 

indicações. Nota-se que três das quatro atividades percebidas, não foram 

programadas pela igreja, destacando-se como ações espontâneas. A última 

atividade (acolhimento) refere-se ao primeiro contato dos peregrinos com os 

voluntários, para o qual o segundo grupo preparou ações, diferentes em cada igreja, 

para integrá-los com os peregrinos. 

 

 

13. Necessidade de utilização de outros serviços não incluídos na 

hospedagem: 

Alguns serviços extras já são oferecidos nos meios de hospedagem, visando 

agregar valor na experiência e aumentar a percepção da qualidade percebida. Essa 

categoria pretende verificar a presença desses serviços considerados extras à 

atividade de hospedar. Para isso, além da pergunta para identificar se os peregrinos 

utilizaram esses serviços, foram fornecidas opções desses serviços extras, para 

facilitar o entendimento da proposta. Alguns respondentes apontaram outros 

serviços.  
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Figura 27.a: Gráfico de utilização de outros serviços 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 27.b: Gráfico de utilização de outros serviços por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Entre os entrevistados, 80 das 228 pessoas precisaram usufruir um serviço 

que não constava no local de hospedagem; o que corresponde a 35%. Isso porque 

algumas igrejas não possuíam nem internet; entre elas a Igreja Divino Salvador. 

Entretanto outras igrejas ofereceram “tanques para lavar roupa, internet wi-fi e, até, 

computadores”, de acordo com o responsável pela Igreja São Benedito.  

As igrejas que mais precisaram utilizar outros serviços foi a Igreja Nossa 

Senhora de Fátima e a Igreja Santo Sepulcro, que receberam, respectivamente, 29 e 

16 indicações. Como as duas igrejas hospedaram peregrinos estrangeiros, o serviço 

extra mais utilizado foi a internet, conforme a figura 10 (apêndice B). 

 

14. Segurança pessoal: 

A segurança, principalmente em megaventos é extremamente necessária, 

visto que a atenção mundial fica voltada para o país-sede desses eventos. Faz-se 

necessário um esquema de segurança para proteger os participantes de eventuais 

problemas. Além disso, a segurança é um dos itens que ajudam na percepção da 

qualidade. Como os peregrinos estavam distribuídos em igrejas na Zona Norte, parte 

da cidade que possui mais comunidades não pacificadas, qualquer ameaça pode 

alterar a percepção da qualidade. 
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Figura 28.a: Gráfico de falha na segurança pessoal 
Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 28.b: Gráfico de falha na segurança pessoal por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

No quesito segurança pessoal, apenas 23% perceberam alguma falha. Esse 

número pode ser reflexo da política de segurança pública adotadas nos dois últimos 

anos, com a tentativa de pacificação de algumas áreas estratégicas, com índices 

elevados de tráfico. Mesmo que grandes partes dessas áreas não se encontrem na 

região percorrida, isso contribuiu para a redução da percepção dos peregrinos para 

esse quesito. 
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Além disso, algumas igrejas tiveram o patrulhamento da Polícia Militar (PM), 

conforme relato pela coordenadora da Igreja São Vicente de Paulo, “A PM procurou 

a igreja para realizar um maior patrulhamento.” 

Outro fator que pode ter cooperado para tanto revela-se na ajuda fornecida 

pela igreja nessas comunidades e, consequentemente, não são molestadas  pelo 

tráfico local. Um exemplo disso ocorreu em uma das igrejas, durante a aplicação dos 

questionários, onde certas pessoas da comunidade estavam atrapalhando o 

descanso dos peregrinos. Moradores da favela próxima foram à paróquia para 

expulsá-las permitindo o descanso aos recém-chegados. Essa situação foi 

testemunhada por uma parte do grupo. Entretanto, ao analisar os dados da igreja 

especifica, percebeu-se que apenas 4 pessoas, das 30, havia sentido falha na sua 

segurança pessoal. 

A igreja que foi mais sensível a essa categoria foi a Santo Sepulcro, onde o 

grupo indicou que sentiu sua segurança prejudicada; provavelmente, essa 

observação se deu quando todos estavam juntos, podendo, não necessariamente 

ter sido na hospedagem. 

 

15. Retorno à hospedagem: 

Para averiguar a qualidade percebida e auxiliar a futuras pesquisa, foi 

perguntado se os peregrinos voltariam a se hospedar no mesmo local, sob as 

mesmas condições. 

 
Figura 29.a: Gráfico do retorno à hospedagem 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 29.b: Gráfico do retorno à hospedagem por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

Quando indagados se voltariam a se hospedar na paróquia onde estavam, 

180 pessoas concordaram, perfazendo 79% do total de entrevistados, demonstrando 

que a igreja conseguiu agradar uma parcela significativa de seus hóspedes. 

Notou-se um fato peculiar nesta questão: uma das principais igrejas com as 

melhores estruturas, pois nela havia beliches, lanches disponíveis 24 horas, um 

número grande de banheiros e chuveiros elétricos, além de ter sido avaliada como 

uma das três melhores estruturas pelos peregrinos (de acordo com a figura 10.2), 

teve a rejeição de 16 pessoas, das 38 presentes, o que equivale a 42%, mesmo com 

todas as facilidades e valores agregados que oferecia. 
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Figura 30.a: Gráfico de pessoas que ficariam nas mesmas condições com pessoas de outra 
religião. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

  
Figura 30.b: Gráfico de pessoas que ficariam nas mesmas condições com pessoas de outra 
religião por Igreja. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em uma das perguntas, objetivava-se saber se os participantes da pesquisa 

aceitariam, em um futuro, dormir, nas mesmas condições, em ambientes com 

pessoas de outras religiões. O percentual de respostas confirmou que 29%, mais de 

um quarto dos participantes, recusariam essa experiência na presença de outro de 

crença diferente da sua. 

Um fator ao qual os participantes talvez não tivessem tido acesso: algumas 

outras religiões ofereceram seus espaços físicos para que a comunidade católica 
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pudesse receber seus fiéis. Muitos padres e coordenadores da JMJ, que 

conversaram com o autor, confirmaram a oferta. Quando perguntados se 

concordariam com a permissão de pessoas de outras crenças dormirem na igreja, 

somente 1 não aceitou. De acordo com a resposta da coordenadora da Igreja Nossa 

Senhora de Fátima, quando questionada se aceitaria que pessoas de outras 

religiões utilizassem a igreja como hospedagem, conforme os peregrinos, 

respondeu: “Acredito que sim, até porque estão acolhendo peregrinos da JMJ.” 

 

16. Avaliação do evento e da cidade: 

Para futuras análises, os peregrinos foram questionados sobre a expectativa 

do evento e a sua avaliação, no geral, com o intuito de verificar se o evento agradou 

e correspondeu ao que os peregrinos imaginavam. Também foram abordados sobre 

o retorno à cidade, visando identificar o grau de satisfação com a cidade de 

realização do evento. 

 

 
Figura 32.a: Gráfico da expectativa referente a JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 32.b: Gráfico da expectativa referente a JMJ por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quanto à superação da expectativa dos participantes, houve 201 

confirmações de satisfação, equivalendo a 88% do total.  

As igrejas que tiveram mais respostas negativas foram a Nossa Senhora do 

Amparo e a Nossa Senhora de Fátima, não se sabe o que eles esperavam 

exatamente do evento, mas o mais provável é que não consideraram satisfatória a 

viagem que fizeram para assistir ao evento. Um dos fatores pode até ter sido o valor 

das passagens aéreas para o Rio de Janeiro, nesse período. Esse item foi citado em 

conversa com alguns franceses, que estavam na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

 

 
Figura 31.a: Gráfico de avaliação da JMJ no geral 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 31.b: Gráfico de avaliação da JMJ no geral por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

Sobre como avaliavam a JMJ, 111 peregrinos classificaram-na como 

“excelente”; 89, como “bom”, o que representa 88% do total de entrevistados. Esse 

número pode não corresponder ao nível real de satisfação, dado o cunho do evento 

e do grau de devoção dos participantes, mas encaixa-se perfeitamente com os 

números obtidos no gráfico da expectativa referente à JMJ (figura 30). 

 

 
Figura 33.a: Gráfico de retorno à cidade 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 33.b: Gráfico de retorno à cidade por Igreja 
Fonte: Elaboração própria 
 

A última pergunta foi sobre o retorno ao Rio de Janeiro depois da JMJ; 95% 

disseram que sim; conclui-se, então que a cidade tem potencial para atrair os 

turistas e cativar aqueles que já a visitaram. O fato de o evento ser religioso e de 

seus participante já se sentirem felizes pelo evento estar ocorrendo no país pela 

primeira vez, não impede a veracidade dos levantamentos, mas faz-se necessário 

um contínuo trabalho de pesquisa para retificar os resultados aqui encontrados. 

Nota-se, que a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que abrigou os franceses, 

obteve o maior índice de pessoas que não retornariam para a cidade, entre as 

outras igrejas, isso se deve ao cansaço da viagem entre a França e o Brasil. 

Aos padres e coordenadores da JMJ foram perguntados se os mesmos 

concordariam em oferecer a igreja, para que, em futuros, megaeventos que 

ocorressem na cidade, os turistas tivessem um lugar para ficar. Todos responderam 

que, com algumas condições, aceitariam a proposta. Essas condições variavam de 

igreja para igreja, porém a mais citada foi que, se a prefeitura solicitasse e se a 

arquidiocese autorizasse, conforme a citação do responsável pela Igreja São Brás, 

“Se a prefeitura solicitar e se a arquidiocese deixar, aceitaríamos sim”.   
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Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a percepção dos peregrinos em 

relação à qualidade da hospedagem nas igrejas católicas da Zona Norte do Rio de Janeiro, 

durante a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, ocorrida em 2013, escolhidas 

como base por se tratar de uma área menos explorada no seu potencial turístico. Concluiu-

se com este estudo que a percepção da qualidade na hospedagem oferecida pelas igrejas 

foi considerada satisfatória, atendendo as expectativas prévias dos peregrinos que lá se 

hospedaram. Do ponto de vista da organização,  conseguiram chegar ao momento da 

verdade com recursos suficientes para agradar os peregrinos, que retornaram a seus 

lugares de origem com uma experiência marcante. 

Essa dedução pôde ser comprovada na pesquisa especialmente nas categorias 

apresentadas anteriormente: Estrutura, Segurança, Localização, Conforto, Operacionalidade 

e Manutenção, que se mostraram positivas em todos os quesitos. Vale ressaltar que a 

categoria Precificação não foi avaliada, pois se sabe que os peregrinos pagaram um preço 

pelo kit junto com a hospedagem, mas por falta de comparativos para avaliar o item, não se 

levou em consideração nesse estudo. 

A manutenção recebeu apenas um item, que foi Avaliação da limpeza. Esse obteve 

88%, juntando-se a opção “excelente” e “bom” que, para esse trabalho se caracterizam 

como satisfatórias. 

Quanto ao conforto, o indicador Avaliação referente ao espaço pessoal, contou com 

duas perguntas. A primeira, Satisfação do espaço pessoal, atingiu 89% e o segundo, 

Preocupação quanto à segurança dos pertences no Espaço Pessoal, recebeu 68%. Não foi 

um item importante para prejudicar a qualidade, porém gerou certo incômodo aos 

peregrinos. Ainda sobre essa categoria dispõe-se de mais dois indicadores. O indicador 

Entrosamento com outros participantes obteve 46% e o indicador Dificuldade na 

comunicação alcançou 68%. Somando-se os resultados obtidos e dividindo-os pelo seu 

número, alcançou-se nessa categoria a média de 67% do aproveitamento. 

A Operacionalidade constou de três itens. O primeiro, Avaliação e necessidade do 

auxílio e das orientações fornecidas mostrou que 70% dos peregrinos relataram que não 

necessitaram da ajuda dos voluntários, 71% não tiveram necessidade da ajuda de outras 

pessoas (não voluntários); 80% acharam que os voluntários estavam preparados para 

atendê-los e, finalmente, 86% avaliaram como útil a orientação fornecida pelos voluntários. 
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Nos outros dois itens dessa categoria, a Avaliação do serviço de alimentação, com duas 

perguntas sobre: alimentação disponibilizada, que alcançou 87% e avaliação da orientação 

referente a locais de alimentação, 67% (esse item foi prejudicado, pois algumas pessoas, 

que não necessitaram de orientação marcaram-no como regular); e o último item, 

necessidade de utilização de outros serviços não incluídos na hospedagem, 65 %. Tirando-

se a média dessa categoria, conquista-se 75 %. 

Na categoria Estrutura, foram avaliados dois itens: Avaliação da estrutura da igreja e 

Avaliação dos banheiros disponibilizados. O primeiro, no caráter mais geral, e o segundo foi 

específico, por se tratar de uma estrutura que requer mais atenção, sendo constantemente 

criticada no Trip Advisor. Cada item teve uma pergunta: avaliação da estrutura das igrejas 

da JMJ, totalizando 85% e a satisfação na disponibilidade do banheiro, 55 %. Na sua média, 

a categoria ficou com 70%. 

Segurança foi outra categoria que teve apenas um item. Esse item recebeu dos 

peregrinos um conceito de 77% de satisfação. 

A última categoria, Localização, também levantou apenas um item: os peregrinos 

foram questionados sobre a Dificuldade de encontrar o local e recebeu 82% de satisfação. 

O Indicador Avaliação Geral de Hospedagem, que foi questionado num aspecto mais 

amplo, obteve dos peregrinos a proporção de 88% positiva, cumprindo a expectativa de 

85%. Compara-se a seguir a média das categorias com esse indicador, constituindo uma 

confirmação das categorias levantadas, visando alcançar uma melhor avaliação das 

hospedagens. 

A média do resultado final de todas as seis categorias alcançou 76,5%. Conclui-se, 

portanto, que o resultado categoria por categoria ficou abaixo do esperado, que era a 

percepção geral da hospedagem com 88%.  

Essa porcentagem obtida nas categorias, entretanto, não destoa do resultado final do 

trabalho dado o cunho do evento, em que algumas pessoas, por devoção, até reconhecem 

certas falhas, mas não alteram a sua percepção sobre a qualidade do serviço. 

Vale ressaltar que tanto a percepção geral da hospedagem, quanto o resultado final 

de todas as seis categorias, foram superiores a 70%, podendo ser classificados como 

satisfatórios.  

Além de auxiliar na ambientação do tema proposto, os peregrinos foram 

questionados sobre quatro indicadores, que serviram futuras pesquisas sobre a JMJ ou 
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sobre megaeventos. Mesmo eles não sendo usados na avaliação da percepção da 

qualidade, mostraram-se dados inesperados, que colocaremos em evidência pelo seu valor. 

No primeiro indicador, coleta prévia de informações, 64% dos entrevistados não 

fizeram nenhuma pesquisa prévia sobre o local em que ficariam hospedados, levando-se em 

consideração que a idade média do estudo é de 25 anos e com as ferramentas disponíveis 

na internet, esse dado se apresenta fora do comum. Aponto para futuros estudos o 

levantamento de opções que as pessoas possuem para investigar um certo 

estabelecimento, porque fazem ou não fazem essa investigação e o que isso influencia na 

experiência da viagem. 

No segundo indicador, Visitação a pontos turísticos, verificou-se que apenas 51 

pessoas reconheceram Copacabana como ponto turístico, já que os grandes eventos da 

JMJ foram realizados no local. Também foi constatado que, das 228 pessoas, apenas 72 

foram ao Corcovado, que é o principal atrativo turístico religioso da cidade, e em se tratando 

de evento religioso, poderia ter tido maior visitação dos entrevistados. Para futuras 

pesquisas, sugiro que se faça um levantamento de todos os atrativos da cidade, não só da 

Zona Sul, para investigar a motivação dos visitantes e a publicidade que o órgão público e 

os investidores do atrativo empregam no local. 

Quanto ao Retorno à hospedagem, os peregrinos foram perguntados se aceitariam 

voltar à mesma hospedagem e as mesmas condições para futuras visitas. Dos 228 

entrevistados, 79% afirmaram que retornariam. Essa pergunta foi feita para, além de 

levantar uma possibilidade para novas pesquisas, também levar uma ideia a organizadores 

de megaeventos, para que, na falta de locais para hospedar os turistas nos próximos 

grandes eventos, esses possam utilizar as igrejas, assim como fizeram os organizadores da 

JMJ. Obviamente, existe a questão da religião, porém, 71% das pessoas que participaram 

da JMJ 2013 concordaram que não teriam problemas em dormir em ambientes com 

pessoas de outras religiões, da mesma maneira que foi a jornada. Ainda que seja, um 

número superior a 70%, este pesquisador considera alto o número de pessoas que não 

concordam em dividir as instalações da igreja durante uma futura hospedagem, fazendo-se 

necessário um trabalho de conscientização, por parte do poder público, para mudar esse 

cenário, já que pessoas de outras religiões acolheram os peregrinos durante a JMJ. 

O quarto e último indicador foi Avaliação do evento e da cidade. Na avaliação do 

evento, 88% dos peregrinos entrevistados ficaram satisfeitos. Já sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, 95% dos entrevistados indicaram que desejam retornar à cidade no futuro. 

Analisando a primeira variável desse indicador, foi possível averiguar que a mesma 
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porcentagem foi obtida, quando solicitados para avaliarem o evento e a hospedagem, na 

forma mais ampla, corroborando a afirmação acima em que alguns peregrinos reconhecem 

certas falhas, mas não alteram a sua percepção sobre a qualidade do serviço.  Esses dados 

também sevem para futuras pesquisas sobre megaeventos e sobre a percepção da cidade.  

Com este estudo foi possível efetuar alguns comentários referentes ao tema e ao 

evento. São elas: 

A organização da JMJ, contou com 2 anos para preparar o evento, e, mesmo assim, 

ocorreram erros que poderiam tê-lo prejudicado, irremediavelmente,  como a transferência 

às pressas para Copacabana das celebrações que ocorreriam em Campus Fidei, o carro do 

Papa ficar retido no engarrafamento na Av. Presidente Vargas e também as dívidas que 

estão sendo apontadas pelos meios de comunicação. 

Quanto ao modelo de investimento do Ministério do Turismo, que vem incentivando 

apenas cidades que movimentam turistas católicos , mesmo essas sendo as principais 

cidades potenciais e de tradições no campo do turismo religioso, de acordo com MTur 2013, 

outras festas religiosas de crenças diferentes da religião Católica também devem ser 

fomentadas. 

Por último, há necessidade de outros trabalhos acadêmicos, pois tornam-se 

imprescindíveis mais estudos sobre turismo religioso, principalmente de religiões com menor 

número de adeptos, pois a maioria dos trabalhos são voltados para a religião Católica. 
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APENDICE A - TABELAS 

Tabulação geral com todas as perguntas  
Tabela 1: Tabela geral com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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São Brás 

Tabela 3: Tabela dos resultados da Igreja São Brás com todas as perguntas objetivas 

 
 
Fonte: Elaboração própria 
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N. S. do Amparo  

 
Tabela 4: Tabela dos resultados da Igreja N. S. do Amparo com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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São Pedro 

Tabela 5: Tabela dos resultados da Igreja São Pedro com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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São Benedito 

Tabela 6: Tabela dos resultados da Igreja São Benedito com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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São Vicente de Paulo 

Tabela 7: Tabela dos resultados da Igreja São Vicente de Paulo  com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Divino Salvador 

Tabela 8: Tabela dos resultados da Igreja Divino Salvador com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Santo Sepulcro 

9: Tabela dos resultados da Igreja Santo Sepulcro com todas as perguntas objetivas 

 
Tabela Fonte: Elaboração própria 
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São Mateus 

Tabela 10: Tabela dos resultados da Igreja São Mateus com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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N. S. de Fátima 

Tabela 11: Tabela dos resultados da Igreja N. S. de Fátima com todas as perguntas objetivas 

Fonte: Elaboração própria 
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São Jorge 

Tabela 12: Tabela dos resultados da Igreja São Jorge com todas as perguntas objetivas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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APENDICE B – Figuras 
 

  
Figura 1: Gráfico de análise da categoria localização dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
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Figura 2: Gráfico de análise da categoria manutenção dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
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Figura 3: Gráfico de análise da categoria operacionalização dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
 



105 

 

 

 

  



106 

 

 

Figura 4: Gráfico de análise da categoria conforto dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 

 

 
Figura 5: Gráfico de análise da categoria estrutura dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
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Figura 6: Gráfico de análise da categoria segurança dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
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Figura 7: Gráfico de análise da categoria localização dos albergues do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos comentários do site Trip Advisor 
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Figura 8: Gráfico detalhado da Ajuda dos Voluntários da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 9: Gráfico detalhado dos pontos turísticos visitados pelos peregrinos da JMJ 
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Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 10: Gráfico detalhado dos serviços extras utilizados pelos peregrinos da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
 



112 

 

 

 

 
Figura 11: Gráfico detalhado das atividades para entrosar os peregrinos a comunidade e aos voluntários da JMJ 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 12: Gráfico detalhado da Ajuda dos Não Voluntários da JMJ (outras pessoas) 
Fonte: Elaboração própria  


