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RESUMO 

 

SOUZA, Maria de Nazaré Coêlho de. Voluntários do Festival do Rio – Agentes de 

Hospitalidade Por Trás das Telas. 2018. Monografia (Graduação) – Faculdade de 

Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
A participação de estudantes universitários como voluntários no Festival do Rio 
transmite o que seria o emprego da hospitalidade em um ambiente que liga a ficção 
à realidade. Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar as 
percepções de quem participou como voluntário no Festival do Rio, e para 
chegarmos a esta finalidade, foram seguidos os seguintes objetivos específicos: 
estudo sobre o Festival do Rio, tendo em vista o trabalho voluntário e possíveis 
percepções com a hospitalidade; investigação sobre as percepções dos estudantes 
e recrutadores para se conhecer a importância dos voluntários e análise da 
hospitalidade, presente no ofício do voluntariado. O estudo foi realizado entre 
profissionais ligados ao Festival do Rio, aos profissionais do RioMarket e com 
estudantes universitários de áreas ligadas à Cinema, Marketing, Turismo, Hotelaria. 
Para a realização da pesquisa de campo, utilizou-se método qualitativo e as 
seguintes técnicas foram utilizadas: entrevistas semiestruturadas com os estudantes 
universitários e a coordenadora de uma das áreas do Festival e relatos de 
experiências. Como houve uma indicação por parte dos primeiros entrevistados para 
contatos posteriores, utilizou-se a técnica metodológica Snowball, que fez com que 
se tivesse uma abordagem a uma qualidade melhor da pesquisa. Na análise da 
percepção sobre a hospitalidade no ofício do voluntariado no Festival do Rio, 
concluiu-se que os estudantes universitários que participantes do evento iniciam 
com uma grande expectativa que se modifica no decorrer do evento, porém mesmo 
com diversas dificuldades e com pontos de motivações diferentes, todos concordam 
que o voluntariado é uma porta de entrada valiosa para o mercado de trabalho.  
 

Palavras-chave: Voluntários. Hospitalidade. Cinema. Motivação. Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SOUZA, Maria de Nazaré Coêlho de. Rio Festival Volunteers - Hospitality Agents 

Behind the Screens. 2018. Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e 

Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
The participation of university as volunteers at the Rio Festival conveys what would 
be the employment of  hospitality in an environment that links fiction to reality. In view 
of this scenario, the present work programmed the perceptions of who expected the 
volunteer at the Rio Festival, and to achieve this, the specific objectives of the 
partitions were followed: a study at the Rio Festival, in view of volunteer work and 
perceptions with a hospitality; research on perceptions of students and recruiters to 
meet volunteers from heliology and hospitality analysis, present at the volunteer 
office. The program was created among professionals related to the Rio Festival, 
professionals from RioMarket and university students from the areas related to 
Cinema, Marketing, Tourism and Hospitality. For the field research, the qualitative 
method was used and the textual techniques were used: the semi structured 
interviews with university students and the coordinators of one of the areas of the 
Festival and the reports of experiences. As a session, on the part of the first 
interviewees for later contacts, was used a methodological technique of Snowball, 
that made an approach for a better quality of research. In an analysis of volunteer 
hospitality at the Rio Festival, it was concluded that the university students that 
participate in the event start with a great expectation that changes during the course 
of the event, but even with various difficulties and different points of motivation, 
everyone agrees that volunteering is a valuable gateway to the job market.  
 

Keywords: Volunteering. Hospitality. Movie Theater. Motivation. Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Festival do Rio é um evento de cinema internacional que trouxe para a 

cidade do Rio de Janeiro uma projeção relevante, firmando-se como um dos mais 

importantes do mundo. Surgiu no ano de 1999 e foi o resultado da fusão de dois 

festivais de cinema: o Rio Cine Festival (1984) e a Mostra Banco Nacional de 

Cinema (1988). Na primeira Première Brasil foram exibidos apenas sete filmes. Hoje 

são mais de sessenta, entre curtas e longas (FESTIVAL DO RIO, 2018). 

 Atualmente, o Festival é realizado pelo Cinema do Rio, pelo Centro de 

Cultura, Informação e Meio Ambiente (CIMA) que é uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que desenvolve ações na área de cultura, 

educação e meio ambiente em parceria com instituições privadas, governamentais e 

multilaterais e pelo RioMarket, uma grande empresa no mercado audiovisual na 

América Latina. Isso tudo deixou o Rio de Janeiro como destino certo para os 

profissionais do audiovisual. Contam com o patrocínio da PETROBRÁS, Banco 

Nacional do Desenvolvimento, Ministério da Cultura, e com parcerias do Teatro 

Rival, Prefeitura de Niterói, Reserva Cultural de Niterói, Cine Odeon, Cine Museu da 

Republica, Instituto Moreira Salles, entre outros e grande apoio institucional tornam o 

evento fascinante e verdadeiramente especial para a cidade do Rio de Janeiro por 

10 dias. (FESTIVAL DO RIO, 2018). 

 Não seria diferente imaginar uma grande equipe de apoio nos bastidores 

para que tudo ocorra na mais perfeita situação com todo o cuidado e expectativa 

que o evento exige. Existe um trabalho árduo, não remunerado, escondido por trás 

de todo o glamour, que é o trabalho do voluntariado. Os voluntários são estudantes 

universitários geralmente ligados às áreas de artes, marketing, turismo e hotelaria, 

sendo estes os sujeitos da presente pesquisa.  

Assim, este trabalho foi elaborado como uma forma de valorização dos 

estudantes voluntários, tendo em vista seus esforços e toda a dedicação em prol do 

evento, sendo esse desempenho identificado como uma manifestação da 

hospitalidade, mesmo que existam interesses por parte dos sujeitos, pois a 

participação destes como voluntários no festival propicia uma experiência 

profissional e contatos com profissionais do ramo e o público em geral.  

 Voluntário, segundo dicionário Michaelis, é uma palavra originária do Latim: 

voluntarĭus, que é feito espontaneamente, por vontade própria, sem obrigação ou 
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controle; espontâneo. Tem a ver com a escolha, a intenção e, com isso, 

conseguimos identificar nessa palavra aproximações com o significado de 

hospitalidade.  

 O trabalho dos voluntários escolhidos para participar do Festival do Rio foi 

além do que poderíamos observar. Podemos afirmar que voluntário é um agente da 

hospitalidade, cuja responsabilidade é dar um suporte em diversos setores do 

evento. Eles atuam na etapa final da organização do festival e depois em toda a 

execução, atendendo a organização, empresas parceiras, todos os profissionais da 

área do audiovisual e ainda o público que frequenta as sessões.  

 Diante disso, o objetivo geral deste estudo é identificar quais são as 

expectativas dessas pessoas que participaram como voluntários no Festival do Rio, 

analisando a hospitalidade por meio do seu trabalho e dos profissionais de cinema 

que os acolhe. Para tanto, os objetivos específicos são:  

 realizar um estudo sobre o festival, tendo em vista o trabalho do voluntário e 

possíveis aproximações com a hospitalidade; 

 investigar as percepções dos estudantes voluntários e recrutadores do 

Festival do Rio para que se tenha um conhecimento sobre a importância 

destes profissionais; 

 analisar a hospitalidade presente no oficio do voluntariado no Festival 

Internacional de Cinema do Rio. 

Com isso, a metodologia da pesquisa foi estruturada tendo em vista o caráter 

qualitativo e exploratório. Desde o início deste estudo, buscamos elucidar algumas 

das questões que foram surgindo sobre o tema, realizando pesquisas bibliográficas 

para refletir sobre a relação da hospitalidade e o voluntariado. Foi possível verificar, 

uma carência de registros bibliográficos sobre a participação dos voluntários no 

Festival do Rio e a história do festival em si, apenas há informações no site oficial, 

mas com muitas lacunas e dados desatualizados. 

Houve também o desenvolvimento de pesquisa de campo, com a 

identificação dos sujeitos informantes do exemplo estudado, para aplicação das 

técnicas de entrevistas semiestruturadas e relatos de experiências para a coleta de 

dados. Para tanto, foram selecionados dois membros da equipe organizadora e nove 

estudantes universitários, tendo em vista compreender as percepções dos sujeitos 

com relação do voluntariado.  
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 Este trabalho está estruturado de forma a contemplar os objetivos sendo 

dividido em três capítulos. O primeiro capítulo faz um breve histórico sobre o Festival 

do Rio e sua importância para a cidade, uma introdução à hospitalidade e o resgate 

sobre a história do voluntariado. O segundo capítulo expõe os procedimentos 

metodológicos utilizados na realização da pesquisa, apresenta as entrevistas com as 

recrutadoras e os depoimentos dos estudantes universitários sobre o trabalho 

voluntário no Festival do Rio. E por fim, no terceiro capítulo é feita uma análise das 

possíveis percepções sobre a hospitalidade no ofício do voluntariado no Festival do 

Rio. 
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1 CONHECENDO O FESTIVAL DO RIO, ENTENDENDO A HOSPITALIDADE 

E O VOLUNTARIADO.  

 

 Conhecendo a história do Festival do Rio, entendemos a sua origem, as 

suas necessidades e a relação que ele tem com a cidade do Rio de Janeiro. Como 

palco para um festival internacional, a maneira em que ocorre gera a união do 

festival à cidade. Neste contexto, temos a introdução à hospitalidade em conceitos 

para saber o quanto ela está inserida no contexto social e o entendimento do ofício 

do voluntariado nos dias de hoje. 

1.1 O FESTIVAL DO RIO 

 

 O Festival do Rio é o nome dado ao festival de cinema internacional que 

acontece na cidade do Rio de Janeiro. Criado em 1999, foi o resultado da união de 

dois eventos de cinema muito semelhantes que já eram conhecidos por integrarem a 

agenda cultural da cidade: Mostra Banco Nacional de Cinema e Rio Cine Festival. O 

Rio Cine como era conhecido, surgiu em 1984 com o intuito de trazer para o circuito 

carioca filmes nacionais de outros festivais (Gramado e Brasília), e 1988, aconteceu 

a 1ª Mostra Banco Nacional de Cinema, que se tornou um dos eventos 

cinematográficos com mais respeitabilidade na época e vitrine para novas produções 

e participações do cinema internacional.  (FESTIVAL DO RIO, 2018). 

 Um dos motivos a ser considerado, era que esses dois festivais aconteciam 

com apenas dois meses de diferença. Então, diante das dificuldades que a área 

cultural estava passando, a junção foi uma das soluções encontradas. 

Segundo entrevista de Marcelo Mendes1, um dos criadores da Mostra Banco 

Nacional de Cinema e membro do conselho diretor do Festival do Rio, ele 

esclareceu sobre essa fusão afirmando que:  

 

A intenção dos dois grupos, agora unidos, é também fortalecer o aspecto de 
negócios do festival. O que já era feito de maneira informal no Rio Cine - 
promover encontros entre realizadores brasileiros e produtores estrangeiros 
- agora será feito de forma mais organizada, com a criação do evento 
"Encontros de Projetos". 
 
 

                                                           
1
 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq04039916.htm 
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 A necessidade de se diferenciar fez com que o Festival do Rio se 

destacasse e sobrevivesse. Esta união dos festivais fez com que o evento crescesse 

e ficasse fortalecido com novos projetos e encontros internacionais, além de 

conseguir vencer os desafios e a competitividade existente. 

 A criação do Festival do Rio teve um momento marcante que foi a 

reinauguração do Cinema Odeon, no ano 1999, que com o patrocínio da Petrobras, 

serviu para ser a sede do evento. Localizado no bairro do Centro, na região da 

Cinelândia, este cinema é um dos patrimônios arquitetônicos da cidade. Desde 

então o festival estabeleceu forte vínculo com a Prefeitura da Cidade, sendo uma 

das principais patrocinadoras do evento.   

 

 

Figura 1: Cinema Odeon 

 
Fonte: Flickr do Festival do Rio 

2 
 

 

 Com mais de 90 anos de existência, o Cine Odeon foi e permanece como 

palco principal do Festival do Rio, tendo sido fechado no ano de 2014 por motivos 

                                                           
2
 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/festivaldoriofotografia/29596083504/in/álbum-

72157674901786195/. Acesso em: 13 jun. 2018. 
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financeiros, mas reabrindo no ano seguinte como Centro Cultural Luiz Severiano 

Ribeiro. 

 Com características de estratégia e fortalecimento, a junção dos dois 

festivais foi um meio para que se tivesse êxito perante a crise e competitividade da 

época. Sendo criado com bases fortalecidas, foi possível ter eficiência e qualidade 

sendo adicionada inovação. Segundo Canton (2002, p.90), as estratégias são 

necessárias para que se tenha vantagem competitiva e nestas circunstancias há 

necessidade de se ter habilidade. Em outras palavras: 

 

Competitividade para uma nação ou localidade é o grau pelo qual ela pode 
produzir bens e serviços que se submetam satisfatoriamente aos testes do 
mercado. Daí, atualmente a área de eventos no geral, especialmente os 
comerciais, promocionais, mercadológicos e científicos, terem dedicado a 
adquirirem uma maior habilidade nacional e internacional.   
 
 
 

 Reunindo realizadores brasileiros, produtores e distribuidores estrangeiros, 

os festivais que já aconteciam antes estavam se fortalecendo e criando raízes. 

Assim, a união dos festivais naquele período teve perdas e ganhos. Segundo 

Valente (2000), o evento estava disperso, com mais de 30 salas de cinema 

espalhadas pela cidade, o público e a mídia não acompanhavam por completo o 

circuito de arte que estava sendo criado. 

Perante algumas dificuldades que o setor de eventos enfrenta Canton (2002, 

p.91) nos mostra a importância do setor se reinventar: 

 

No que se refere aos eventos no contexto da hospitalidade, agregar valor e 
ser competitivo sempre será um desafio para as empresas organizadoras 
do setor. Para a maioria, isso significa uma verdadeira revolução: aprender 
a reinventar-se, tendo em mente que, dali para a frente, os ganhos de 
produtividade virão da gestão de um novo fator de produção: o 
conhecimento.  
 
 

 Estes desafios foram sendo superados, através da divulgação, organização 

e foram intensificados, os projetos que foram dando certo nas edições anteriores. 

Como Valente, (2000, s.p.) acrescenta, a visão de cinema mudou, e o público 

também mudou.  

 Moraes (2016, p.05) complementa: 

 
Neste ano de 1999, os diretores do Festival, em texto publicado no catálogo 
justificam a junção dos dois eventos com o objetivo de “servir melhor a 
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quem cria, produz, comercializa e assiste aos filmes que tanto amamos”. A 
ideia do Rio de Janeiro como cidade moderna, tecnológica, cosmopolita 
está presente no discurso dos organizadores que afirmam a sua 
determinação em “oferecer um festival voltado para o novo milênio”. 
 
 
 

 O Festival do Rio se destaca de tal forma que a organização do festival em 

seu primeiro catálogo de exibição faz referência na qual a cidade se sobrepõe ao 

cinema e assim mostra uma hospitalidade feita por todos e para todos, onde a 

cidade do Rio de Janeiro tem uma participação no processo cinematográfico.  

Na figura 2 temos a marca e identidade do Festival do Rio, criada pelo design Jair de 

Souza. 

 

 
Figura 2: Festival do Rio 1999 

 
Fonte: Postais publicitários Brasil

3
.  

 

 

 O autor da logomarca afirmou que: 

 

A criação não foi uma tarefa simples: tanto o Rio quanto o cinema são 
carregados de iconografias ultra utilizadas e desgastadas. Encontrar uma 
imagem que conseguisse representar o olhar internacional a partir do Rio de 
Janeiro foi o ponto de partida. Uma imagem que pudesse ser forte e ao 

                                                           
3
 Disponível em: https://ppbrasil.wordpress.com/tag/festival-do-rio/. Acesso em: 13 jun. 2018. 



    15 
 

mesmo tempo leve, sinuosa e sensual. Uma imagem inovadora e 
cariocamente internacional. (SOUZA, 2013) 

4
. 

 
 

 A logomarca caracterizada faz a junção do Morro do Pão de Açúcar, um 

ícone da cidade, em um contorno de óculos transmitindo a ideia de olhar. Essa 

imagem se tornou um símbolo que permanece há 19 anos e, assim, torna-se um 

cartão de visitas para o Festival do Rio, ocorrendo anualmente por um período de 10 

dias, com presença marcante no cenário nacional e internacional com a sua 

variedade de projetos em exibição. 

 Até o ano passado a sede do festival se encontrava no bairro de Botafogo, 

na zona sul do município do Rio de Janeiro. Muitos dos que trabalham hoje na 

equipe organizadora do Festival do Rio estão juntos desde o início do festival 

(aproximadamente 20 anos, conforme relatos informais obtidos com uma das 

gestoras do evento), diferentemente dos voluntários que mudam a cada ano. A 

equipe mantém uma sinergia e tenta fazer dar certo. Apoiados nos laços de 

proximidade, de responsabilidade e solidariedade como aborda Baptista (2002, 

p.163): 

 

As sociedades urbanas, à medida que se desenvolvem e complexificam, 
vão perdendo o sentido da vida em comunidade, requerido por uma 
solidária convivência entre pessoas. É certo que o anonimato próprio da 
vida urbana oferece a vantagem de garantir uma certa privacidade, 
necessária também à afirmação de uma liberdade pessoal. Mas ao 
inviabilizar os tradicionais espaços de encontro, a vida urbana põe, por 
outro lado, em risco a emergência e a consolidação dos laços sociais. 
BAPTISTA (2002, p.162). 
 
 

 A hospitalidade se volta para um senso de ética em que se tenta 

desenvolver o sentido de comunidade potencializando a socialização entre os 

envolvidos. Essa experiência adquirida permite que a integração seja feita com base 

no respeito e na admiração. 

 O Festival do Rio se mantém como um dos grandes festivais de cinema do 

Brasil e impulsiona o mercado turístico, pois funciona como uma forma de 

recuperação turística e cultural que traz um investimento positivo para a cidade.  

 

O evento não pode ser visto como um fenômeno isolado dentro do processo 
turístico. É necessária uma politica de eventos inserida no planejamento 

                                                           
4
 http://jairdesouzadesign.com/grupodorio/portfolio-festival-do-rio.html. Acesso em: 13 jun. 2018. 
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turístico das cidades, envolvendo órgãos governamentais, empresas de 
bens e serviços que trabalhem juntos e integrados em um planejamento 
estratégico, para que a sociedade participe e se beneficie dos resultados 
sociais e econômicos decorrentes. (CANTON, 2002, p.95). 
 
 
 

 Festival consagrado, considerado mais que um evento voltado apenas para 

o público cinematográfico, a cidade faz parte do marketing do evento e se volta para 

o crescimento de uma indústria cultural expressiva. Moraes (2016) argumenta que o 

papel do festival na cidade tem relevante protagonismo. Em outras palavras: 

 

Assim, os festivais exercem um poderoso papel de protagonismo nos 
processos de transformação simbólica das sociedades na medida em que 
são pela sua própria natureza, muito ritualizados, midiatizados e 
espetacularizados. Desta forma, estariam diretamente relacionados com o 
fenômeno da “festivalização” no sentido de “provocar a atenção” para a 
cidade onde estes eventos são realizados (MORAES, 2016, p.4). 
 
 
 

 Como se pode observar, o Festival do Rio trouxe para a cidade um fator 

determinante na hospitalidade em que as suas identidades se confundem. Temos a 

cidade como mercadoria e, desde a criação do evento, este se apresenta como uma 

estratégia de representação da cidade. 

 O Festival está caminhando para a sua 20º edição com destaque no meio 

cinematográfico e elevando a cidade do Rio de Janeiro para um nível de 

credibilidade quanto aos profissionais.  A cada ano se inova e mantém a qualidade 

de serviços, como Canton (2002, p. 94) acrescenta ao falar que: 

 

A qualidade inovadora envolve o poder de fantasia (que vai além da 
realidade), a capacidade de desenvolver relações entre as coisas, a 
sensibilidade e força de percepção, certo grau de inquietude e 
anticonformismo, a facilidade para imaginar hipóteses e a audácia para 
seguir novos caminhos. 

 
 
  

 Na busca de adquirir qualidade em todos os cenários, o Festival do Rio se 

mostra atento e disposto a representar a cidade da sua melhor maneira. Sendo uma 

cidade hospitaleira e de acordo com os escritos no seu slogan: “Aqui você vê o 

mundo”. 
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1.2 HOSPITALIDADE FORMA OCULTA A ESCONDER UM INTERESSE 

MATERIAL OU IMATERIAL 

 

 De acordo com Dias (2002, p.98), “a noção de hospitalidade provém da 

palavra latina hospitalitas-ati, e traduz-se como o ato de acolher, hospedar; a 

qualidade do hospitaleiro; boa acolhida; recepção; tratamento afável, cortês, 

amabilidade; gentileza.” A hospitalidade é uma virtude que se espera quando nos 

deparamos com o desconhecido, mas que deve ser reconhecido como o outro. A 

forma como se dá esse estreitamento para que hospitalidade surja se torna algo em 

que algumas pessoas ainda se surpreendem, pois ao mesmo tempo todos se acham 

hospitaleiros.  

 Podemos dizer que no Brasil, o estudo da hospitalidade é relativamente 

novo em relação ao seu conceito que deriva desde a antiguidade, como podemos 

verificar em passagens da Bíblia.  Segundo Dias (2002, p.100) “[...] Várias 

passagens da Bíblia contam virtudes da hospitalidade: o livro santo prega que se 

deve ser hospitaleiro sempre, independente das circunstâncias”. Temos a 

hospitalidade como comercial, porém ela parte de um contexto social, que envolve a 

cordialidade entre as pessoas. Sabendo que a hospitalidade está inserida no 

convívio humano desde que o início da sociedade, vê-se que a mesma passou por 

diversas transformações antes de termos a definição que temos hoje. Para Lashley 

(2004) a hospitalidade envolve uma troca e, portanto, existia apenas no âmbito 

comercial.  

Desse modo, a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto de 
comportamentos originários da própria base da sociedade. A partilha e a 
troca dos frutos do trabalho, junto com a mutualidade e a reciprocidade, 
associadas originalmente à caça e à coleta de alimentos, são a essência da 
organização coletiva e do senso de comunidade (LASHLEY, 2004, p.05). 

 

 Tendo como função básica estabelecer um relacionamento ou promover um 

relacionamento já estabelecido, a hospitalidade tem esse processo de sempre 

necessitar de uma troca para que se tenha um resultado satisfatório. No âmbito 

comercial da hospitalidade se é permitido ter aquilo que se deseja, pois existe uma 

troca monetária. Dispondo então dessa troca monetária, a hospitalidade pode ser 

confundida por ter o lucro como fator principal. 
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Concluo que, se um hospedeiro comercial atende bem aos seus hospedes, 
com um interesse autêntico por sua felicidade, cobrando um preço razoável 
não extorsivo por aquilo que oferece, suas atividades poderão ser 
chamadas de hospitaleiras. (LASHLEY, 2004, p. 63). 

 

 Observa-se que se a pessoa está pagando por um serviço, espera-se ter um 

retorno satisfatório do serviço prestado. Da mesma forma, que se tem recebimento 

de pagamento existem motivos recíprocos para haver a hospitalidade. 

  Para Camargo (2015) as pessoas habituaram-se ao anonimato e a 

urbanidade ensina gestos tanto de aceitação como de recusa, existe, portanto uma 

hospitalidade ensaiada. Considerando que cada indivíduo tem as suas regras, um 

eventual sentimento de hospitalidade deve ser considerado ao abordar a existência 

de uma hospitalidade absoluta.  

 

Os domínios da hospitalidade acontecem na realidade nos interstícios de 
um cotidiano e de uma história marcada pela inospitalidade quando não 
pela hostilidade. Daí o significado do título, que nos dá uma brecha para 
pensar o tema: a hospitalidade analisa a relação interpessoal como o 
resgate, a troca do calor humano num ambiente social cada vez mais 
inóspito, quando não hostil, ressaltando as possibilidades que restam no 
mundo contemporâneo, de manifestação ou de recriação dos vínculos 
sociais. (CAMARGO, 2015, p.45). 
 
 

 Quando muitas vezes somos surpreendidos pela gentileza e dedicação de 

pessoas que têm na essência o servir, temos um vínculo que se mantém pela troca, 

que pode ser manifestado de forma genuína e verdadeira, mas também pode 

ocorrer de forma oculta a esconder um interesse material ou imaterial.  

 Tanto no contexto social como no comercial podemos ter a virtude porque o 

espírito hospitaleiro é algo que vai além dos valores obtidos. Existe também a troca 

entre o dono de um negócio e seu cliente. Entre o dono de um negócio e seus 

funcionários.  

 Na expectativa de que se siga um ritual que seja seguido por todos e mesmo 

sem intenções, seja de alguma forma recíproca, Camargo (2015) sugere que a 

retribuição traz um paradoxo para o ritual da hospitalidade que é o interesse. Deve-

se ser hospitaleiro sem interesse, sabendo-se que o outro deve retribuir. Acolher o 

outro sem esperar nada em troca. 

 Como reflexão, temos a hospitalidade do brasileiro. Sabe-se que é 

conhecida a hospitalidade do brasileiro pelos turistas e visitantes. Que os brasileiros 
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são acolhedores, afetuosos e simpáticos por natureza. Todos são bem vindos e que 

todo o conforto será dado de forma amistosa e sem necessidade de retorno. São 

conhecidos porque gera diversão a quem visita. E existe um padrão que foge dos 

padrões polidos da sociedade e no qual o visitante se sente à vontade. 

 
É por meio de relações cordiais que o “jeitinho” aparece para quebrar a 
impessoalidade da burocracia e atingir determinados fins pessoais. Utiliza-
se o “jeitinho” para “driblar” hierarquias e desfazer a distinção do público 
pelo privado quando necessário. A reação da burocracia ao “jeitinho 
brasileiro” foi justamente o recrudescimento das normas fazendo aparecer a 
questão do formalismo que, segundo os autores, seria a diferenciação das 

normas prescritas legalmente e a sua real aplicação. (OLIVEIRA; MARTINS, 

2009, p.204). 

 

 Segundo a citação acima de Oliveira e Martins (2009), percebemos que esse 

jeitinho brasileiro se torna marca da personalidade do brasileiro que faz com que 

todos tenham uma relação de afetividade independente do fator de intimidade, 

considerado pelos autores também como uma forma de contornar obstáculos. 

 Apresentada de formas diversas, a hospitalidade se torna uma parte do 

caráter de cada indivíduo, e se mostra ao seu modo de agir, pensar e tratar o outro. 

Conforme aborda Pimentel (2012, p. 57), a hospitalidade pode não ser apenas para 

modificar o espaço, pois ao se ter contato com alguém, sempre se tem uma 

mudança ao final da relação de hospitalidade: 

 
A hospitalidade muda, transforma estranhos em familiares, inimigos em 
amigos por meio de uma conotação simbólica transmitida por confiança e 
cordialidade entre anfitriões e hóspedes atinentes aos atos de partilharem 
um mesmo espaço, que pertence a um e é oferecido a outro, pela definição 
de identidade e de padrões de civilidade de grupos. O fenômeno da 
hospitalidade remete igualmente à percepção/compreensão das relações 
entre os domínios culturais, social, privado e comercial na oferta de 
serviços, produtos e trocas culturais. 
 

 

 Vemos a hospitalidade como característica que não significa apenas em 

receber o outro e acolhê-lo, mas também de compartilhar experiências e respeito e 

atenção às relações feitas. Laços são criados e a troca de valores passa a ser não 

apenas comercial como social. Existe uma cooperação para se atingir as 

necessidades de cada indivíduo. 

    

A ideia de uma cidade hospitaleira está vinculada à construção da urbe, à 
tessitura estrutural e social da cidade como conhecemos atualmente. A 
perda da unidade e a autonomia das partes têm sido consequências 
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constatáveis do processo normal de evolução da cidade e da sociedade. 
(MATHEUS, 2002, p.63). 
 
 

 Com concepções sobre sociabilidade se tem em mente a formação da 

hospitalidade em sociedade, porém essa hospitalidade flui onde se tem bem estar 

coletivo e qualidade de vida, pois em um lugar no qual exista tensão entre seus 

habitantes, este laço social se perde enfraquecendo a hospitalidade.  

Complementando, Paula (2002, p.72) faz uso da seguinte explicação: 

 

Face aos problemas que as cidades contemporâneas apresentam 
(violência, pobreza, superpopulação, desemprego, saneamento básico 
precário, congestionamentos, má sinalização, má conservação das ruas, 
transporte ineficiente, etc.), o que se observa é que o ato de receber bem, 
em espaços urbanos, constitui um desafio que vem sendo experimentado 
algumas vezes com sucesso, ou não. 

  

 Com risco de perdermos um pouco da nossa hospitalidade devido à 

urbanidade e aos muitos dos problemas citados, o bem receber é o grande desafio 

imposto ao setor de viagens e turismo de grandes centros urbanos. Com isso, a 

hospitalidade se apresenta como um elemento essencial para atrair e satisfazer os 

interesses dos turistas, ela abrange mais do que apenas hospedar e alimentar 

aquele que vem de fora e carrega também em sua essência a qualidade de vida nos 

centros urbanos, pois o tratamento dado aos moradores por parte das políticas e 

gestões públicas reflete diretamente em como os munícipes receberão os turistas. 

No caso do setor de eventos, essas relações se manifestarão especialmente durante 

a mobilidade pela cidade para acessar os espaços destinados aos eventos. Essa 

interação será harmoniosa ou com marcas de hostilidade caso a localidade esteja ou 

não preparada para receber e comportar a demanda do evento. O mesmo pode se 

refletir com relação aos colaboradores do Festival do Rio, ou seja, se houver 

cuidados com a hospitalidade em relação à equipe, especialmente a de voluntariado, 

que apresenta grande rotatividade ano a ano, essas ações vão se refletir em como 

os anfitriões (equipe organizadora e voluntários) receberão os convidados 

(profissionais do audiovisual convidados e público em geral). 
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1.3 VOLUNTARIADO 

 

 Muitas são as maneiras que podemos definir o trabalho voluntário. Mas 

mencionamos a definição da ONU sobre o voluntário por se ter como base para 

todas as organizações, sendo elas consideradas de cunho social ou não: 

 

O voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido ao seu interesse 
pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem 
remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, 
de bem estar social ou outros campos. (ONU, 2018, [s.p.]). 
 

 

 Considera-se que o trabalho voluntário possa vir a ser tão antigo quanto às 

primeiras civilizações. De Acordo com ONG PECEP (2017), os egípcios, com um 

código moral, foram os primeiros povos a considerar a justiça social. As leis se 

juntavam aos preceitos religiosos, e as primeiras ações voluntárias foram surgindo. 

Na Grécia, os viajantes eram acolhidos, recebendo água e abrigo. Através das 

religiões o voluntariado teve uma nova visão e os sacerdotes judeus foram os 

primeiros a promover a filantropia. Na Idade Média, o catolicismo utilizou o conceito 

da caridade como remissão dos pecados. 

 Sendo prática do trabalho voluntário, uma atividade que remota à Idade 

Média e que estava inicialmente relacionada à religião, assim se entendia por 

assistencialismo ou caridade. Fossá (2001, p. 2) argumenta: 

 

O voluntariado representa uma prática bastante antiga. Mesmo antes das 
guerras mundiais, guerras civis, crises, tem sido relatados esforços de 
voluntários na busca de forças e de um novo sentido à vida, seja através da 
contribuição material, física, emocional ou intelectual para reconstrução ou 
edificação de obras de interesse público, para educação, atividades 
recreativas, projetos de desenvolvimento, etc. 

 

  

 O voluntariado se apresenta de forma frequente e de maneira contínua, na 

qual se busca a melhoria e de alguma forma erradicar os problemas sociais. 

 No Brasil, de acordo com Piacentini (2015) as iniciações no trabalho 

voluntário também se dão em caráter religioso. Datam o século XVI as primeiras 

instituições filantrópicas de assistência a pessoas carentes que foram influenciadas 

pelo modelo português das Casas de Misericórdia, onde os primeiros registros são 
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de 1543, ano em que os portugueses instalaram na Capitania de São Vicente a 

Casa de Deus para os homens – Portas aberta para o mar, cujo objetivo era receber 

desbravadores após uma longa jornada marítima. 

 Em 1907, a Cruz Vermelha Brasileira começou a suas operações no Brasil 

pelas mãos do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, que inspirado com o que já havia 

presenciado pela ação da Cruz Vermelha em outros países, e junto de outros 

profissionais da área médica e da sociedade fundou a Sociedade da Cruz Vermelha 

e neste mesmo ano foi criado um comitê organizado por senhoras da sociedade 

carioca: Damas da Cruz Vermelha. Sua principal tarefa era a formação do corpo de 

enfermeiras voluntárias. Hoje a sua referência é o voluntariado, sem filiação 

partidária e sem fins lucrativos e é constituída com base nas convenções de 

Genebra e nos princípios fundamentais da Cruz Vermelha: humanidade, 

imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. 

(CRUZ VERMELHA, 2017). 

 Durante o governo de Getúlio Vargas, houve uma presença forte do Estado 

na sociedade e neste contexto foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA).  

 

Foi em meados das décadas de 1930 e 40 que a assistência social 
brasileira tomou um caráter laico, demarcado por um contexto politico, 
econômico e social, profundamente impregnado de valores como de 
desprendimento e de amor ao próximo. Nessa época, período em que 
Getúlio Vargas dirigia o Brasil, o Estado esboçou com mais objetividade 
suas preocupações com a pobreza e com os trabalhadores. (ARAÚJO, 
2008, p.31). 

 

 

 Tendo o surgimento do voluntário na LBA, a sua presença ficou marcada em 

contexto de atendimento das necessidades das famílias dos convocados para a 

Segunda Guerra Mundial e durante o processo migratório no país. 

 Em 1954, criou-se a Associação de Amigos e Pais de Excepcionais (APAE), 

que é uma organização social, na qual o objetivo principal é promover a atenção 

integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Hoje presente em mais de 2 

mil municípios, contou no inicio e até hoje, com a participação de voluntários (APAE, 

2018). 

 O trabalho voluntário, até por volta de 1970, sempre esteve ligado a 

iniciativas de saúde, combate à fome, assistência social para população carente. 

Nessa década, organizações da sociedade civil ficaram à frente dos movimentos 
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sociais, organizações empresariais e filantropia. Somente a partir dos anos 90, 

encontramos um voluntário mais ciente e presente da situação atual. Antes disso 

encontramos instituições, igrejas e organizações, mas não o indivíduo como 

voluntário. 

 Formou-se então o entendimento de que o trabalho voluntário estava apenas 

associado à caridade ou entidade religiosa.  De acordo com Azevedo (2007, p. 06), 

altruísmo e solidariedade são muitas vezes apontados como motivadores do 

voluntariado, sendo considerados valores morais, especificando a como virtude do 

indivíduo. 

 As ações de trabalho voluntário no Brasil em relação a outros países ainda 

são pequenas, porém este é um cenário que está mudando. Ainda muito ligado a 

grupos religiosos e ao conceito da caridade, essa realidade já mostra um 

crescimento, pois no ano de 2017 houve um aumento no número de participações. 

Um em cada cinco brasileiros fez algum tipo de trabalho voluntário de acordo com o 

World Giving Index, representado no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do 

Investimento Social. O WGI é reconhecido como ranking global de solidariedade e 

faz estudos com 139 países e nos apresenta o ranking com o crescimento do 

trabalho voluntário na figura 3. 

 

 

Figura 3: Ranking do trabalho voluntário no Brasil 

 
Fonte: IDIS (2017). 
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 Segundo dados do IBGE, o trabalho voluntário teve um aumento de 840 mil 

pessoas no ano de 2017 em relação ao ano de 2016. A hora de trabalho, entretanto, 

caiu de 6,7 para 6,3 horas. 

 

A prática do voluntariado aumentou conforme o nível educacional. Enquanto 
apenas 2,9% das pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto 
faziam trabalho voluntário, essa proporção sobe para 8,1% daquelas com 
nível superior completo (IBGE, 2018). 
 

  

 Isso nos mostra que o voluntariado está em relação a valores sociais e 

morais da sociedade. Não apenas verificando, como forma de crescimento 

profissional, mas de forma altruísta. Aurélio (2015, p.117), destaca a atuação do 

voluntariado e como este contribui para o crescimento pessoal: 

 

A atuação voluntária enseja a revalorização da pessoa, da sua presença no 
mundo, conferindo-lhe um outro significado. Este tipo de ação leva as 
pessoas a dizerem coisas do tipo: “estou melhor comigo mesma”, “aprendi 
mais do que ensinei”, “recebi mais do que dei”, “cresci”. Os reflexos deste 
tipo de constatação na autoestima, no autoconceito e na autoconfiança dos 
voluntários se traduzem naturalmente na elevação dos níveis de motivação, 
criatividade e compromisso na vida pessoal e profissional de cada um. 
(AURÉLIO, 2015, p.117). 

 

 A procura pela atuação voluntária pode se dar de vários aspectos e o 

indivíduo descobre em si formas de se exercer a cidadania e descobre a diferença 

que pode fazer em relação ao outro. 

 Garay (2001, p.12) afirma que a atuação voluntária está unida à cidadania, 

responsabilidade social, transformação social que funciona como resposta aos 

problemas crescentes da sociedade que deste modo promove e dá credibilidade à 

organização. 

 Regulamentado pela Lei nº 9.608, no ano de 1998, o trabalho voluntário tem 

a seguinte definição: 

 

Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade 
não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016). 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. (BRASIL, 2016, 
s.p.). 
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 O que vemos do trabalho voluntário ser regulamentado está em reconhecer 

o ofício do voluntariado, não se esquecendo das suas questões sociais, mas 

também não os tornando como mão de obra qualificada para reduzir custos de uma 

organização. 

 Observamos então que diferente de tempos em que o voluntariado surgiu 

como supracitado, o voluntariado no Festival do Rio surge em meio a uma cultura 

política de crise financeira. Sendo toda a sociedade afetada, se conseguiu uma 

maneira de manter os interesses na funcionalidade do evento e em relação aos seus 

participantes. Como podemos verificar na afirmação de Bonfim (2010, p.15): 

 

A cultura do voluntariado é resultado de uma dinâmica social complexa, 
permeada de contradições, em que o componente ideológico é decisivo 
para a sua expansão e efetivação. A cultura da crise, ou seja, a ideia de que 
todos estão sendo penalizados com a crise e que a saída desta requer, 
além de sacrifícios, ajuda mutua, é terreno fértil para a expansão da 
atividade voluntária que aparece neste momento, como a principal saída 
para a resolução dos “problemas sociais” tão acirrados diante da conjuntura 
da crise. 
 
 

 A cultura do voluntariado pode ser entendida pelo caráter social, ideológico, 

politico, entre outros, porém a finalidade será a mesma, pois são vários os motivos 

de se voluntariar a alguma entidade. A cultura da crise faz com que todos tenham o 

mesmo pensamento para que se justifique a necessidade da atividade voluntária de 

maneira que o voluntariado seja como uma colaboração para a sociedade em forma 

de apoio institucional.  

 
Em síntese, a utilização do voluntarismo pode ser uma estratégia 
governamental, uma conjunção de ensinamentos julgados verdadeiros que 
ocultam intenções obscuras por parte do Estado ao apelar para a boa 
vontade de seus cidadãos, para a execução de ações assistenciais. 
(ARAÚJO, 2008, p.43). 

 

 

 Araújo (2008) nos mostra a desconfiança que muitas pessoas têm ao se 

candidatarem para um trabalho voluntário, pois nem sempre os verdadeiros 

interesses organizacionais são expostos. Porém o trabalho voluntário em si, 

funciona como peça fundamental para que se tenham mudanças e benefícios na 

realidade social que temos hoje. 

 É válido destacar que em casos de crises econômicas e políticas, muitos 

indivíduos estão desacreditados com as políticas públicas por conta dos inúmeros 
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casos comprovados de corrupção por meio de desvios de verbas, superfaturamento 

de projetos e obras públicas, dentre tantos outros que tornam o Estado omisso às 

questões sociais. O que gera uma reflexão na população de que o voluntariado 

existe pela ausência e incompetência do Estado, pois estes ao invés de aplicar os 

recursos nas áreas prioritárias para a população estão desviando para interesses 

escusos ou mesmo individuais.   

Não podemos confundir o aproveitamento do trabalho voluntário com 

oportunismo (mesmo que haja casos reais por parte de entidades, instituições 

públicas e privadas) e nem mão de obra gratuita. Não apenas o voluntário e a 

empresa receptora são beneficiados pelo trabalho, mas todo o sistema social. 

 Com base no que foi pesquisado sobre os temas acima, será detalhado no 

próximo capítulo a participação dos estudantes universitários como voluntários no 

Festival do Rio. 
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E A PARTICIPAÇÃO DOS 

VOLUNTÁRIOS NO FESTIVAL DO RIO  

 

 Neste capítulo vamos explanar sobre os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para a presente realização das pesquisas bem como apresentar a 

pesquisa efetuada com os voluntários e algumas pessoas ligadas ao Festival. 

 As técnicas utilizadas para a construção da pesquisa de campo foram 

contatos feitos por meio das redes sociais Facebook e Instagram com pessoas que 

foram voluntárias nas edições anteriores (fanpage do Festival do Rio, RioMarket, 

Mostra Geração). Para ter acesso às pessoas ligadas ao Festival do Rio foram 

enviados e-mails para produtores, curadores, organizadores de eventos cujos 

contatos estão disponibilizados nos sites organizadores do evento e posteriormente 

foi feito contato telefônico. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 A cada ano o Festival do Rio conta com um grande número de voluntários 

que são peças essenciais para que se tenha um sucesso no evento e também são o 

objeto de estudo deste trabalho.  

 Para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), optou-se por pesquisa 

bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado, como livros, artigos 

científicos e publicações em periódicos com o intuito de ter conhecimento necessário 

para o estudo. Com isso, Gil (2016) explica: 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2016, p.50).  

 

 Quando se tem uma publicação bibliográfica, a pesquisa se torna confiável e 

influencia na qualidade da pesquisa por se ter informações embasadas, da mesma 

forma que se deve analisar profundamente cada informação para evitar, de alguma 

forma, dados que possam ter sido processados erroneamente. Outras técnicas 
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tiveram que ser adotadas pelo fato de não se ter relatórios ou publicações acerca 

dos voluntários no Festival do Rio. 

  As pesquisas foram de caráter qualitativo, com entrevistas semiestruturadas 

e teve característica exploratória, pois devido à restrição de informações sobre o 

objeto de estudo, buscamos por meio da pesquisa de campo obter dados 

consistentes para compor o estudo.  

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. (GIL, 2016, p.27). 

 

A pesquisa exploratória expõe o assunto abordado e auxilia no 

esclarecimento de novos fatos.  Sendo utilizada de início, foi necessário um 

levantamento bibliográfico para desenvolvimento da investigação. A técnica da 

entrevista semiestruturada, com questões abertas, deu maior flexibilidade aos 

entrevistados facilitando os depoimentos. Foi criado um roteiro com 10 perguntas 

direcionadas aos estudantes universitários, buscando garantir a liberdade dos 

sujeitos para explanar sobre os assuntos.  

 Segundo Gil (2016), a entrevista é considerada uma forma de interação 

social na qual o investigador, em frente ao investigado obtém informações em forma 

de diálogo e assim consegue dado não apenas para ter uma estatística como para 

fazer uma análise precisa. 

 A presente pesquisa foi feita com nove estudantes universitários que 

participaram como voluntários do Festival do Rio nos últimos três anos e uma que só 

participou do processo seletivo. Inicialmente dois deles foram contatados por meio 

das redes sociais: Facebook e Instagram. Estes posteriormente foram indicando 

outras pessoas. Neste momento utilizamos a técnica metodológica bola de neve na 

qual as pessoas entrevistadas indicam novas pessoas que são relevantes para a 

pesquisa e que não seria de fácil acesso.  

 Apesar de ser considerado um método não probabilístico, os primeiros 

entrevistados são relevantes para a indicação de novas pessoas que tenham tido a 

mesma experiência e neste cenário a pesquisa vai se desenvolvendo. 

 As entrevistas foram enviadas por e-mail e pela caixa de mensagens do 

Facebook, com intuito de deixá-los à vontade para responder as perguntas. 
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Entretanto, a maioria das pessoas que foram identificadas como ex-voluntários não 

deram retorno. A dificuldade de contatar pessoas que participaram do Festival do 

Rio foi grande. Nas páginas referentes ao festival não tem um direcionamento para 

quem já trabalhou como voluntário. Não tem grupos específicos sobre esta função. E 

muitos dos que responderam num primeiro momento sinalizando que poderiam 

responder, não deram retorno quando se efetivou o convite e outros justificaram a 

falta de tempo como empecilho. 

 Entre os entrevistados encontramos alunos dos seguintes cursos e 

exerceram funções nos determinados setores:  

 

QUADRO 1- características dos entrevistados 

ENTREVISTADO 

 

CURSO UNIVERSIDADE NÚMERO DE 
PARTICIPAÇÕES 
NO FESTIVAL DO 

RIO 

SETOR 

VOLUNTÁRIO 01 TURISMO UFF 1 TRANSPORTE 

VOLUNTÁRIO 02 TURISMO UFF 3 TRANSPORTE 

VOLUNTÁRIO 03 TURISMO UFF 1 LOGÍSTICA 

VOLUNTÁRIO 04 CINEMA ESTÁCIO 1 RECEPÇÃO 

VOLUNTÁRIO 05 MARKETING UNIRIO 1 RECEPÇÃO 

VOLUNTÁRIO 06 TURISMO UFF 1 TRANSPORTE 

VOLUNTÁRIO 07 TURISMO UFF 1 LOGÍSTICA 

VOLUNTÁRIO 08 HOTELARIA UFF 1 RECEPÇÃO 

VOLUNTÁRIO 09  HOTELARIA UFF 0 - 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Cabe destacar que os nomes dos estudantes universitários foram 

substituídos para preservar a identidade dos participantes. As informações 

apresentadas a respeito da organização foram colhidas em sites sobre e do Festival 
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do Rio e da Empresa RioMarket. Paralelamente, foram enviados e-mails aos 

responsáveis pelo festival, que foram obtidos nos endereços eletrônicos expostos. 

 GIL (2016, p.113), acrescenta ao sentindo da entrevista ao relatar que; 

 

As entrevistas tradicionalmente têm sido realizadas face a face. Essa tem 
sido a característica mais considerada para distingui-la do questionário, 
cujos itens são apresentados por escrito aos respondentes. Boa parte das 
considerações feitas nos manuais de pesquisa acerca da elaboração da 
entrevista referem-se, à situação face a face. No entanto, nas ultimas 
décadas vem sendo desenvolvida outra modalidade: a entrevista por 
telefone.  
 

 

 A primeira pessoa a dar um retorno foi a curadora e coordenadora do Mostra 

Geração, Sr.ª Felícia Krumholz. Primeiramente, foi feito por e-mail, porém ela 

solicitou que ligasse no dia seguinte para entender melhor a proposta da pesquisa. 

Seguindo com a entrevista semiestruturada, muitas das questões ela informou não 

estar familiarizada. Por estar à frente de outros setores, ela informou que neste 

momento não está trabalhando com a parte dos voluntários, porém nos passou o 

contato do responsável pelo recrutamento da Mostra Geração. Este foi contatado via 

whatsapp e logo em seguida foi enviado um e-mail com o questionário. Mesmo após 

o envio de dois e-mails e contato por whatsapp não foi obtido retorno da pesquisa. 

 Uma das vantagens da entrevista pelo telefone foi a rapidez, entretanto, 

temos como desvantagem a limitação da quantidade de informações. Não foi 

possível seguir com o questionário em questão. Foram feitas novas perguntas que 

foram esclarecidas após o primeiro contato. A entrevistada teve liberdade para 

abordar outros tópicos relativos ao Festival do Rio que foram de grande valia. 

 Outros coordenadores também responderam inicialmente, contudo sem 

retorno do questionário, pois eles justificavam que no momento não seria possível 

um contato devido à falta de tempo por estarem envolvidos em outros trabalhos, 

mas que ajudariam no que fosse possível. 

 Algumas alterações foram feitas no decorrer da pesquisa. Algumas 

perguntas foram excluídas por conter teor repetitivo e outras foram adicionadas para 

uma melhor compreensão do tema. 

 Após a fase da pesquisa foi feita uma análise seguindo as declarações dos 

entrevistados. De acordo com Gil (2016) podemos considerar este trabalho como 
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análise qualitativa, no qual não se tem fórmulas ou receitas pré-definidas e são 

exploratórias. Citamos alguns princípios nos quais se baseiam este tipo de análise: 

 

A análise não é a ultima fase do processo de pesquisa; ela é cíclica ou 
concomitante à coleta de dados. A rigor, o processo de analise inicia-se no 
momento da própria coleta; essas duas etapas se comunicam [...] 
Os dados são segmentados, isto é, subdivididos em unidades relevantes e 
significativas, mas que mantem conexão com o todo. A finalidade da analise 
não é simplesmente descrevê-los, mas promover algum tipo de explicação. 
(GIL, 2016, p.176). 

  

 

 Esta análise funciona de forma a extrair dos entrevistados suas ideias e 

questionamentos que foram ditos de forma espontânea sobre o tema estudado, se 

consegue ter a percepção e entendimento, abrindo espaços para novos 

questionamentos. 

 No capítulo seguinte será apresentada a pesquisa de campo com os 

estudantes universitários que participaram do Festival do Rio e a coordenadora do 

Mostra Geração. Os participantes explicaram as suas motivações, as dificuldades 

em se adaptar ao lugar, o seu entendimento sobre o trabalho voluntário e as 

percepções quanto à hospitalidade. 

 

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO FESTIVAL DO RIO  

 

 

 A organização do Festival do Rio definiu o perfil do voluntário de acordo com 

as características que atendam a necessidade do festival: que são os estudantes 

universitários, em cursos voltados para marketing, cinema, turismo, hotelaria e afins. 

Já houve a solicitação que esses estudantes estivessem no 2º período universitário, 

como já teve anos anteriores que solicitaram estudantes a partir do 5º período. 
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                            Figura 4: Anúncio de pré-seleção de voluntários 

 
Fonte: Festival do Rio (2017)

5
. 

 

 
 Como já supracitado, o processo de captação desses estudantes é feito por 

meio de redes sociais: Facebook (fanpage6) e Instagram como demonstrado na 

figura 4, e também são indicados por ex-voluntários ou participantes do evento. 

Desta forma é feita uma triagem, pois já seleciona um tipo de público que se quer 

trabalhar. 

 Considerado um meio de divulgação eficaz, tem o incentivo ou o descrédito 

por parte de algumas pessoas nas redes sociais, pois enquanto muitos explanam as 

experiências anteriores outros desmerecem o trabalho voluntário e o confundem 

como serviço gratuito. 

 

Mesmo correndo o risco de o voluntariado ser confundido com oportunismo, 
notadamente quando empresas ou empresários investem bastante na 
divulgação das campanhas assistenciais que promovem. Não há dúvidas de 
que o incremento desse tipo de ação social 3 tem crescido em proporções 
significativas e se revelado de fundamental importância para a sociedade.  

  

 

                                                           
5
 Disponível em: 

https://www.facebook.com/festivaldecinemadorio/photos/a.266267120060547.64680.2622429237963
00/1605352889485290/?type=3&theater. Acesso em: 12 mar. 2018. 
6
 Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, 

marcas ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem 
fins lucrativos que desejem interagir com os seus clientes no Facebook. Disponível em: 
https://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-fanpage. Acesso em: 12 mar. 2018. 

 



    33 
 

 Segundo a citação acima de Barelli e Lima (2010, p.02), no trabalho 

voluntário existe uma troca de experiências e satisfação interior pelo trabalho feito 

enquanto no serviço de caridade existe uma doação sem esperar nada em troca. E 

neste contexto ainda se vê o quanto as pessoas se confundem. 

 O processo seletivo é simples, e, segundo a coordenadora entrevistada, 

ocorre em um local previamente divulgado nas várias universidades da cidade. Cada 

representante de área do festival do Rio se apresenta e explica como será o 

trabalho. O estudante universitário selecionado que escolhe a área que se adequa 

ao seu perfil, porém na entrevista com o representante de uma das áreas do festival 

fica claro o perfil desejado: ser universitário ou ter completado curso técnico de 

alguma área afim; ter disponibilidade de tempo; ter interesse por cinema e se 

possível falar alguma língua estrangeira. 

 Segundo a coordenadora do Mostra Geração, os principais setores em que 

os voluntários são selecionados são: Mostra Geração onde é necessário um grande 

número de voluntários para as mais diversas atividades; receptivo e hospedagem 

onde é fundamental falar ou compreender pelo menos uma língua estrangeira; apoio 

de salas onde se trabalha no receptivo e no setor Rio Market que é o segmento de 

negócios do festival. 

 Fazendo parte do festival desde sua criação como coordenadora de uma 

das áreas (Mostra Geração – segmento infanto juvenil), Sr.ª Felícia expõe o prazer 

de se trabalhar com voluntários e explica que a participação no evento, amplia os 

horizontes de quem participa, viabiliza e expande as ações. O voluntariado é 

incentivado a cuidar e receber bem o público/convidado e como retorno tem a 

chance de entrar em contato com o mundo de um festival internacional e bastidores 

das salas de cinema, com os elementos da produção áudio/visual, além, da 

possibilidade de ver filmes no qual não se teria acesso. 

 Abaixo temos a ilustração de alguns voluntários e sua participação no 

Festival do Rio. 
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Figura 5: Voluntários7 do Mostra Geração (2017) 

 
Fonte: Flickr do Festival do Rio

8
. 

 

 

 Segundo Garay (2001, p.8) as buscas para uma organização privatizada 

adquirir o trabalho voluntário podem vir a ser positivo tanto para o funcionário quanto 

para a organização: 

 

[...] em organizações socialmente responsáveis, o ato de voluntariado pode 
representar forte determinante para o aumento do nível de identidade dos 
colaboradores com a empresa; para o fortalecimento da cultura corporativa; 
para a consolidação de uma imagem corporativa favorável; para o estímulo 
ao desenvolvimento do papel institucional do executivo; para o 
desenvolvimento de competências dos funcionários. 

 

 Desta maneira existe um aumento de aprendizado de todo o grupo e um 

desenvolvimento na organização de cultura e responsabilidade social enquanto para 

o voluntário se tem experiência profissional e crescimento pessoal. Devido ao curto 

espaço de tempo entre seleção e participação no festival, muitos colaboradores não 

tem a chance de conhecer os seus voluntários como explica Nascimento (2012, 

p.27): 

                                                           
7
 É válido destacar que os voluntários presentes nas imagens divulgadas neste trabalho não foram 

entrevistados, garantindo assim a privacidade dos sujeitos da pesquisa.  
8
 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/festivaldorio/37746931962/in/dateposted/. Acesso em: 

12 mar. 2018. 
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Quanto melhor uma organização conhecer seus voluntários, mais poderá ir 
de encontro às necessidades e expectativas desses mesmos indivíduos. 
Por isso, compreender as motivações que podem levar um individuo a doar 
o seu tempo a uma determinada organização e a manter-se nessa mesma 
organização é matéria relevante na festa das ONG. 
 
 

 Por mais que o trabalho seja considerado simples, tem que existir uma 

sinergia entre o voluntário e a organização. Este conhecimento facilita tanto o 

trabalho a ser prestado quanto às motivações e interesses do voluntário.  

 No geral são utilizados aproximadamente 200 voluntários que se dividem em 

diversas áreas e setores, podendo trabalhar em 2 turnos. Segundo o art. 2º da Lei nº 

10.748/2003, do Decreto Nº 5.313/2004, existe uma carga horaria que deve ser 

respeitada, fiscalizada e cumprida. 

 

Art. 3
o
  A concessão do auxílio financeiro de que trata o art. 3º-A da Lei 

nº 9.608, de 1998, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens - PNPE, obedecerá, além dos requisitos 
estabelecidos no art. 2º da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, ao 
seguinte: 

        I - o voluntário deve estar em atividade de qualificação social e 
profissional; e 

        II - deve prestar de seis a dez horas semanais de serviço voluntário. 

§ 1
o
  É obrigação das entidades conveniadas fiscalizar e comprovar, perante 

o Ministério do Trabalho e Emprego, o cumprimento da carga horária 
ajustada com o voluntário. (BRASIL, 2004, s.p.). 

 

 A regulamentação do trabalho voluntário foi uma grande conquista e vemos 

que mesmo sendo um trabalho não remunerado tem que existir a conscientização 

por ambas as partes para que o trabalho seja enriquecedor e que seja exercitado de 

forma ética.  

 
Porém, não deixa de ser uma experiência interessante, é um evento enorme 
e você se sente fazendo parte de algo maior, conhece muita gente e isso 
vai ajudar muito na sua carreira. Algumas amizades carrego até hoje. E ah, 
insista em não ficar após o horário combinado, pois os coordenadores 
querem que você seja um robô e dure 12 horas por dia fazendo as 
atividades. (VOLUNTÁRIO 4). 
 
 
 

 O voluntário aborda em sua fala a necessidade de saber se posicionar, pois 

como muitos desinformados dos seus direitos podem não ser questionados quanto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9608.htm#art3a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9608.htm#art3a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.748.htm#art2
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às horas trabalhadas. No entendimento de querer contribuir ao máximo, podem se 

deixar levar e não serem recompensados adequadamente. 

 Como já informado, o trabalho voluntário não gera um vínculo empregatício 

e algum valor a ser remunerado pode ser acordado entre funcionário e a empresa 

contratante pelos voluntários no festival. Mesmo cientes de que o trabalho voluntário 

não teria remuneração alguns relataram estarem decepcionados no decorrer do 

evento em relação à remuneração monetária.  

 Esse entendimento é algo que ainda não está esclarecido em quem participa 

do evento, pois apesar de terem conhecimento sobre o trabalho voluntário alguns 

dos envolvidos acharam que uma ajuda de custo em relação à alimentação e/ou 

transporte poderia ser disponibilizada. A todos os participantes foi disponibilizado um 

certificado de participação com as horas, que podem ser utilizadas como horas 

complementares nas universidades.  

 Assim como iremos verificar por relatos que cada setor tem a sua definição 

de benefícios e que nem sempre se torna viável para os participantes. 

  

Só recebi os benefícios uma vez que o evento tinha acabado então precisei 
tirar dinheiro do meu próprio bolso para me locomover e comer nos dias de 
evento e não me deram nenhum treinamento sobre o que deveria fazer ou 
como fazer. (VOLUNTÁRIO 06). 
 
 

 De acordo com o voluntário 06, a remuneração monetária, disponibilizada no 

término do evento se torna uma dificuldade para quem possa a vir depender dele por 

motivos de locomoção e/ou alimentação, visto que são estudantes em busca de uma 

oportunidade no mercado de trabalho. 

 O entrevistado, voluntário 09 detalha o processo de seleção e sobre a ajuda 

de custo: 

 
Foi marcado um dia específico para entregar os currículos. Tinham varias 
pessoas e tinha uma fila. Entravam bastante gente. Ficava gente em pé. 
Tinham os setores de trabalho: à frente de publicidade, à frente de 
recepção, galera que ia ajudar em translado e cada chefe de setor se 
apresentou e a gente tinha que colocar no currículo as áreas que queria, se 
não me engano, três áreas que a gente podia escolher, em ordem de 
preferencia e disponibilidade para trabalho. Para horário de trabalho. Teria 
ajuda de custo: passagem e entregava o currículo e aguardava o contato 
deles. 
 

 

 No relato deste entrevistado, a questão da disponibilidade de horário foi 

informada e uma remuneração para ajuda ao transporte. Entretanto iria ficar 
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dispendioso, pois ele precisaria pegar 3 conduções para chegar ao local de trabalho 

e eles só pagariam uma passagem. Para o mesmo, as vantagens de se trabalhar no 

evento não cobririam os gastos que teria. Este entrevistado participou apenas do 

processo seletivo, não dando sequencia na sua efetivação para trabalhar no evento. 

 Analisando o relato do Voluntário 03, pode-se reparar que cada setor tem os 

seus benefícios divergentes. Enquanto alguns recebem um beneficio monetário, 

outros recebem o benefício de assistir a alguns filmes. É feito, então, a sugestão que 

mude o perfil de voluntariado para estagiário, para que se tenha algum retorno 

monetário uma vez que este acordo não é feito de maneira global entre os setores 

do evento. 

 

De preferência, não ter mais voluntariado, e sim contratar os estudantes 
(grande maioria dos voluntários) ao menos como estagiários pelo período 
do evento. Ou então pagar a passagem, para que os voluntários não 
tenham custos para trabalhar de graça num evento privado. (VOLUNTÁRIO 
03). 

 

 Porém, nem sempre o tipo de remuneração desejada é a monetária. Muitos 

buscam uma remuneração não material, como Teodósio (2001, p. 06): “imaginar que 

os voluntários não buscam uma remuneração é um equivoco. Voluntários buscam 

remuneração não material, seja ela espiritual, afetiva, politica, ideológica, ou mesmo 

de realização profissional.” 

 Mesmo sabendo que o evento tem suas peculiaridades, a seleção e 

treinamento se dão de forma rápida e objetiva. As mudanças ocorridas ao longo dos 

anos mostrou que não se precisa de muito tempo para a seleção dos voluntários. As 

pessoas são selecionadas e treinadas no decorrer de uma semana. Vão aprendendo 

no decorrer do festival. Não existe um treinamento especifico, mas sim orientações e 

seguindo o “bom senso”, conforme mencionado durante a entrevista.  

 Percebemos certo desconforto e insegurança por parte dos voluntários que 

estão trabalhando no festival pela primeira vez, como podemos verificar pelos 

relatos dos voluntários: 

 

Eu fiquei completamente sozinha no hotel. Havia uma pessoa que deveria 
ficar lá (uma contratada do evento), mas ela só apareceu uma vez e foi 
quando houve confusão. Uma informação foi passada errada para um 
participante do evento, ao questionarem se não tinha supervisão, 
informamos que não. A menina apareceu no dia seguinte, não ficou uma 
hora no local e foi embora. Depois disso não apareceu mais. 
(VOLUNTÁRIO 07). 
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 Como muitos estão na sua primeira experiência profissional, se sentiram 

desorientados. Essa falta de orientação afeta o trabalho voluntário de maneira que 

se perde a real finalidade do voluntariado, a habilidade e qualificação que muitos 

esperam. 

 
Podem melhorar em relação às funções dadas aos voluntários. Nos deram 
opção de escolher a área que tinha mais a ver com a gente mas um 
estudante que fez seleção comigo foi dispensado durante o evento por não 
ser proativo mas não sabia o que tinha que fazer exatamente. 
(VOLUNTÁRIO 08). 

 
 

  As aptidões se fossem identificadas no processo de seleção, elevaria o 

nível de aproveitamento do envolvidos e assim a sua relação com o evento. No 

processo de seleção, os participantes não obtiveram informações sobre exatamente 

o trabalho e o que fariam. 

 São muitas as expectativas relacionadas ao trabalho voluntário, como 

fortalecimento da cidadania, retribuição de uma ajuda recebida, utilização do tempo 

de forma útil e desenvolvimento pessoal. Como o relato de alguns estudantes 

voluntários, que enxergam o voluntariado como uma oportunidade de crescimento 

pessoal: 

Contato, aprendizado, conhecimento no ramo de eventos, transporte e 
hospitalidade e crescimento pessoal. (VOLUNTÁRIO 01). 
 
 

 Aspirações como estas foram comuns a todos, pois muitos desses jovens 

estudantes participam pela primeira vez, assim como encontramos outros que 

retornam para o evento e assim adquirem mais experiência. 

 
 
Comportamento, responsabilidade, conexão, visão de crescimento. 
(VOLUNTÁRIO 02). 
 

 

 Experiência, enriquecedora em vários aspectos, pois é a chance de poder 

trabalhar em um grande evento, com profissionais do ramo além dos contatos 

futuros. Seguindo relatos de obtenção de experiência, o Voluntário 01 se inspira em 

projetos futuros: 

 

Houve já outros depois que eu participei e super indiquei para as pessoas 
que me perguntaram. É uma super experiência e você conhece muitas 
pessoas do meio que podem te ajudar futuramente. Contatos é muito 
importante. 
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  Conforme o relato do Voluntário 01, a participação no festival lhe abriu 

portas e o motivou a participar de outro evento como voluntário além de criar uma 

rede de relacionamentos que se têm boas influências e contatos. Dado este 

abordado pelo Voluntário 06 que atenta para o conhecimento de pessoas 

interessantes e também a obtenção de contatos profissionais. 

 Normalmente convocados para atuar junto ao publico, se consideram 

agentes da hospitalidade pelo fato de estarem à frente do evento para as boas 

vindas de todos. Como podemos acompanhar o relato de um dos voluntários, o 

ganho além da experiência profissional: 

 

Acredito que ele te abra muitas portas para o sua vida profissional, você 
acaba dando mais valor para o trabalho depois que faz um voluntariado, 
ajudar pessoas é o máximo, receber um muito obrigado (de coração) é 
muito satisfatório, acho que não te ajuda apenas profissionalmente, mas 
como pessoa também, você se torna mais humana, independente qual 
função o voluntário faça. (VOLUNTÁRIO 01). 
 

 

 A satisfação de participar no festival gera uma empatia que te motiva a 

trabalhar melhor e ter esse retorno motiva muito os voluntários e serve como 

estímulo para que se tenha comprometimento. 

 Na busca de sabermos das suas percepções e aspirações, os voluntários 

que participaram das edições anteriores do Festival do Rio mostraram que, do 

instante em que são selecionados ao trabalho em si, existe um trajeto na qual só 

conseguem enxergar ao caminhar. Muitas coisas são descobertas ao iniciar o 

trabalho voluntário. 
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Figura 6: Participação dos voluntários no Mostra Geração (2008). 

 
Fonte: Flickr do Festival do Rio

9
 

 

 

  

 As motivações para o trabalho estão sendo diversas, mas uma frase foi dita 

por parte dos estudantes que trabalharam como voluntários: “Amor por cinema”. O 

motivo determinante para se candidatarem e participarem do Festival do Rio foi a 

oportunidade de aprender e adquirir novas experiências.  

  

Os indivíduos esperam que o voluntariado os compense e que isso seja 
uma fonte de confiança e satisfação, uma fonte de respeito e 
reconhecimento, uma fonte impulsionadora de estatuto. Também 
relacionada com esta categoria motivacional parece estar a procura 
crescente de contactos institucionais. 
 

 

 De acordo com a citação acima de Ferreira, Proença e Proença (2008, p.50), 

a necessidade de reconhecimento social e obtenção de novos contatos é esperado 

pelos voluntários, pois, como vimos por relatos, muitos consideram a obtenção de 

contatos muito importante. Esperam desenvolver competências no âmbito 

profissional e adquirir novos conhecimentos e contatos que podem auxiliar 

futuramente. 

 

                                                           
9
 https://www.flickr.com/photos/festivaldorio/2905355420/in/album-72157607562296383/ 
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Figura 7: Participação dos voluntários no Festival do Rio (2017). 

 
Fonte: Flickr do Festival do Rio
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 Segundo Domeneghetti (2001, p. 170), por mais que as pessoas tenham 

motivações próprias, o bom desempenho da equipe se dá através da gestão em 

reconhecer o trabalho da equipe e expressar isso. São vários os motivos que 

realmente estimulam e os gestores são os responsáveis por manter o grupo 

estimulado.  

 Uma questão, na percepção do voluntariado para os estudantes 

universitários, foi o entendimento que os mesmos têm do trabalho voluntário com 

questões altruístas e causas humanitárias. 

 
 

O trabalho voluntário te dá experiência, mas acho que lá (no Festival do 
Rio) não teria que ter voluntários e sim estagiários. O trabalho voluntário é 
algo mais altruísta. (VOLUNTÁRIO 05). 
 
 

 O entendimento do trabalho voluntário tem uma ligação forte em relação ao 

altruísmo e quando se volta a uma organização privada este conceito fica 

                                                           
10

 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/festivaldorio/37290638370/in/album-
72157686884983080. Acesso: 12 mar. 2018.  
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contestável. O Voluntário 03 complementa a fala do colega acima, ao expor a sua 

opinião:  

Trabalho voluntário é importante em causas humanitárias, onde os recursos 
são difíceis, mas que os esforços são positivos pra ambos os lados, mas 
não no Festival do Rio, onde os voluntários são apenas mão de obra grátis 
e não pagam (ou pelo menos não pagavam) nem a passagem dos 
voluntários. (VOLUNTÁRIO 03). 

 

 

 Pelos relatos obtidos, a maneira que o voluntariado é apresentado no 

Festival do Rio a esses estudantes que participaram como voluntários se diferem da 

solidariedade e o assistencialismo que a principio que é apresentado. Entendido por 

eles como estratégia empresarial para redução de custos. 

 Martinelli (1996, apud Fossá, 2001), cita o que se vê em relação ao 

voluntariado nas organizações não assistencialistas ou de caridade: 

 

 
No Brasil, diferentemente de outros países, como nos Estados Unidos, o 
termo e a ação voluntária ainda estão muito associados a valores religiosos, 
caridade e concepções como assistencialismo, trabalho de menor 
importância e até mesmo demagogia, o que justifica uma certa 
desconfiança ou desvalorização em relação aquele que quer dar algo 
gratuitamente e em relação a sua ação. A própria relação entre benfeitor e 
beneficiário tem, ao longo da história, adquirido um caráter assistencialista, 
onde muitas vezes benfeitor e beneficiado pouco conhecem de suas 

respectivas realidades, do que resultam poucos ganhos da relação. 
 
 

 Sendo utilizado nos dia de hoje como estratégia organizacional, muitas 

empresas se prontificam ao incentivo ao trabalho voluntário como forma de 

envolvimento, aprendizagem e reflexão aos funcionários. E se tem credibilidade a 

partir de dados mostrados que comprovem isso. O trabalho voluntário exige tanto do 

voluntário quanto da organização: comprometimento, responsabilidade, uma doação 

de tempo e espírito participativo.   

 Para Garay (2001, p.12) um programa de voluntariado pode vir a promover a 

imagem de uma organização, porém ressalta: 

 

Contudo, uma vez que no Brasil podem ser encontradas diferentes 
realidades organizacionais, é necessário não descartar a possibilidade de 
em algumas organizações o trabalho voluntário estar sendo utilizado como 
mais um modismo, impulsionado por ações de outras organizações ou pela 
possibilidade de gerar a atenção da mídia.  
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 A identidade de uma organização que atua no voluntariado está voltada para 

responsabilidade social, cidadania e transformação social. Valores estes que 

incentivam os voluntários e promovem o crescimento de uma sociedade melhor. 

 
 

Figura 8: Participação de voluntários no Festival do Rio (2017). 

 
Fonte: Flickr do festival do Rio

11
 

 
 
 

 Se pode ver que pelo fato de serem voluntários eles reconhecem os 

benefícios tanto para o festival quanto para os estudantes. Como podemos verificar 

nos relatos a seguir: 

 
 
Você começa a ter valor pelas próprias ações, as pessoas te valorizam por 
aquilo que você é. (VOLUNTÁRIO 02). 
 

 

 Motivações e incentivos pessoais podem ser considerados uma forma de 

remuneração e esse reconhecimento faz com que o voluntário se dedique e fique 

cada vem mais empolgado. Contudo uma oportunidade para entrar no mercado de 

trabalho se torna um dos principais motivos para muitos estudantes, como menciona 

                                                           
11

 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/festivaldorio/8043640213/in/album-
72157629632157832/. Acesso: 13 mar. 2018. 
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o Voluntário 04 que o “trabalho voluntário é uma grande chance de se trabalhar em 

algo que não seria contratado por agora”. 

 De acordo com Ferreira, Proença e Proença (2008, p. 51) um indivíduo pode 

primeiro, decidir ser voluntário numa organização por motivos relacionados com a 

sua carreira profissional, mas posteriormente ser impulsionado a manter-se como 

voluntário por razões diferentes, como por exemplo, por necessidade de interação 

social. 

 
Muitas vezes, empresas que oferecem estágios não tem tanto interesse em 
pessoas sem nenhuma experiência profissional, enquanto quem busca 
voluntários não se preocupa tanto com isso, então é uma excelente 
oportunidade para quem está procurando começar, mas não sabe por onde. 
(VOLUNTÁRIO 06). 
 
 

 Complementando a análise, Azevedo (2007, p. 09), relata que um dos 

motivos para se voluntariar seria por interesse profissional onde o indivíduo busca 

ampliar sua experiência profissional por meio do voluntariado. 

 
 
No trabalho voluntário a motivação maior é de atuar no evento. 
(VOLUNTÁRIO 07). 
 
 

 Para Dohme (2001, p. 17), o voluntário é o sujeito “[...] que doa o seu 

trabalho, suas potencialidades e talentos em uma função que o desafia e gratifica 

em prol da realização de uma ação da natureza social”. Desta forma ele participa 

para ter satisfação por fazer parte de um grupo e/ou em prol de uma identificação 

pessoal com o projeto. 

 De acordo com os relatos acima, concluímos que as principais motivações 

dos estudantes universitários para o voluntariado no Festival do Rio foram: 

motivações altruístas em favor de ajudar ao próximo; motivações por adquirir 

experiência profissional e obtenção de novos contatos; motivações por aprendizado, 

crescimento pessoal e encontrar pessoas e fazer amizades. Motivações estas que 

são consideradas uma remuneração não monetária, como já supracitado. 
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Figura 9: Equipe de voluntários12 do Programa Internacional 2013 – Mostra Geração 

Fonte: Fanpage do Festival do Rio
13 

 

  

 Dessa forma, com base nas informações prestadas pelos entrevistados, 

observa-se que independentemente das dificuldades apresentadas, todos 

reconhecem que devido à falta de experiência, que o voluntariado é uma porta 

aberta, ainda mais em um evento internacional. O fato de trabalharem diretamente 

com o público auxiliou para comprovar o comprometimento hospitaleiro, onde todos 

se sentissem acolhidos e bem vindos. 

 Concluímos que apesar dos impasses, como insegurança e desconforto, o 

trabalho do estudante universitário como voluntário no Festival do Rio se dá a 

princípio por motivos profissionais, onde a exigência de experiência é baixa, contudo 

existe um encanto de se trabalhar em um evento internacional. Segundo os autores 

                                                           
12

 Ressaltamos que os voluntários presentes na foto não foram entrevistados, garantindo a 
privacidade dos sujeitos da pesquisa. 
13

 Disponível em: 
https://www.facebook.com/mostragera/photos/a.389516201148738.1073741827.269876023112757/4
16368431796848/?type=3&theater. Acesso: 13 mar. 2018. 



    46 
 

abordados, com exceção de ONGs e instituições religiosas ou filantrópicas, o 

trabalho voluntário ainda encontra uma resistência pela falta de clareza em relação 

às expectativas e motivações.  Quando se existe credibilidade, a confiança de 

retornar ao evento e contribuir, se torna contagiante e a tendência é se voluntariar 

não apenas por motivos profissionais ou necessidade pessoal, mas por altruísmo. 
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3 ANÁLISE SOBRE A HOSPITALIDADE NO VOLUNTARIADO DO 

FESTIVAL DO RIO 

 

 Como a maior parte dos entrevistados foram alunos da Faculdade de 

Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, eles têm conhecimento do 

que seria o emprego da hospitalidade no evento e sabemos que a hospitalidade foi 

esclarecida e orientada, mesmo que ela já esteja inserida no seu ambiente.  

 Lashley (2015) nos mostra que a hospitalidade genuína é oferecida sem 

qualquer expectativa de ter algo em troca. Funciona como característica 

fundamental na qual a hospitalidade está dentro de si e, portanto, não necessita de 

recompensa ou reciprocidade e puderam empregá-la mesmo em frente à hostilidade 

apresentada por parte dos funcionários, como relatam alguns dos voluntários.  

 Sendo assim, a participação dos voluntários no festival se volta a uma esfera 

de expectativa que muitas vezes, se desconstrói conforme se aprofunda ao 

participar do evento. As motivações são muitas, pois funcionam como uma abertura 

ao mercado de trabalho e mesmo sabendo do significado da palavra voluntário se 

espera algo em troca. Podemos dizer então, que, por mais que se considerem 

agentes de hospitalidade, ela não se dá de forma genuína, pois se espera receber 

algo em troca.  

 

Nós somos responsáveis por recepcionar sempre o 
convidado/cliente/hóspede. Dessa forma, a gente sempre tem o contato 
com as pessoas e precisamos gerar a hospitalidade. 
Dar<>Receber<>Retribuir. (VOLUNTÁRIO 01). 

 

 

 Citando o conceito de Mauss (2002) e seu Ensaio sobre a dádiva, na qual 

mostra a essência da reciprocidade com o caráter universal da tríplice obrigação de 

“dar, receber e retribuir”, o Voluntário 01 ressalta durante a entrevista a relação 

interpessoal e a relação de troca. 

 Seguindo os mesmos conceitos, o voluntário 02 relata sobre o voluntariado 

em relação à hospitalidade: “De acordo com o conceito que possuo sobre ser um 

agente de hospitalidade, o voluntário praticará a ação de receber, agradar, ser 

hospitaleiro, dar aquilo que possui em favor do outro. (Voluntário 02)”. 

 Analisando o relato dos participantes, a forma como é empregada a 

hospitalidade durante o funcionamento do evento com os voluntários foi um fator 
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relevantemente tenso visto que o foco principal eram os convidados. O comercial 

segundo eles ficou acima da hospitalidade e os motivos que justificariam a 

necessidade de se ter voluntários no festival se perderam. 

 

Estávamos lá para recepcionar e fazer com que todos se sentissem bem 
vindos. No geral foi uma boa experiência, mas poderiam incentivar e usar a 
hospitalidade para com todos. (VOLUNTÁRIO 05). 
 

 

 Para Cruz (2002, p.41), a hospitalidade pode ser considerada um fenômeno: 

sociocultural, profissional, politico e espacial. E de acordo com a sua natureza, a 

hospitalidade pode se contrapor e surgir de forma preparada e planejada. 

 

Aqueles que estão envolvidos na prestação de serviços aos turistas e os 
que o fazem, portanto, como uma forma de trabalho remunerado, não são 
voluntariamente hospitaleiros. Sua hospitalidade está associada a uma 
imposição do trabalho; trata-se de uma hospitalidade profissional.   

 

  

 Sendo o Festival do Rio, um evento que tem grande utilização de estudantes 

voluntários, cada setor trabalha de acordo com as suas necessidades e assim, cada 

grupo tem a sua coordenação. Os procedimentos relacionados à função ficam à 

mercê de cada coordenação. 

 

Eu trabalhei no Mostra Geração e um colega ficou na logística do Rio 
Market. Foram situações completamente diferentes. Eu estava envolvido 
com o público e a experiência foi muito boa. O setor que meu colega ficou 
era tranquilo, mas os setores envolvidos não se falavam.  Ele disse que foi 
desgastante, mas valeu à pena. (Voluntário 05). 

 

 

 Se tratando de um grande evento que já acontece a alguns anos, recebem 

visitantes de todos os lugares e é internacionalmente conhecido, não poderíamos 

duvidar da hospitalidade oferecida mesmo em meios comerciais. Tendo uma grande 

expectativa e valor comercial, o Festival do Rio atinge aspectos tangíveis e 

intangíveis, tanto da parte de quem participa como voluntário quanto da parte de 

quem organiza o evento. Podemos nos basear na citação de Canton (2002, p.93): 

 

Os serviços prestados pelos eventos não consistem apenas em satisfação, 
mas também deslumbre pelos clientes. O objetivo de cada evento 
programado é encantá-los, para que sempre volte, divulguem os serviços 
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prestados e a cidade como padrão de qualidade de serviços. Daí a 
necessidade de parceria com todos os segmentos de recepção e turismo da 
localidade. 

 Entretanto foi entre os funcionários envolvidos no festival que se pôde 

observar uma hostilidade em relação aos estudantes universitários. Tal fato pode ser 

observado no relato dos voluntários: 

 

Muitas das vezes éramos tratados com uma certa indiferença e/ou exigiam 
mais do que poderíamos fazer, como tarefas pessoais para os 
coordenadores. Acho que a organização do Festival precisa ver os 
voluntários mais como uma grande equipe de apoio e nos tratar com mais 
carinho e respeito. Isso faltou muito. E todos os meus colegas também se 
sentiram assim. Faltou aquela empatia que tinha durante a seletiva. 
(VOLUNTÁRIO 04). 

 

 

 Nota-se neste relato o conflito entre voluntários e os empregados do evento 

e não sendo bem coordenada, a finalidade do trabalho se perde, pois as funções 

não foram pré-estabelecidas. Complementando, outros voluntários destacam a falta 

de hospitalidade entre os participantes do festival: 

 

Não vi muita hospitalidade entre os próprios participantes do festival. Os 
mais antigos olhavam um pouco torto. Entre os que estavam lá pela 
primeira vez foi tranquilo. (VOLUNTÁRIO 05). 
 

 

 Segundo depoimento dos estudantes, o voluntário não é bem visto por 

alguns funcionários do evento e pela falta de experiência acabam realizando tarefas 

pessoais dos coordenadores.  Queriam ser vistos como uma equipe de apoio. 

 Não há uma interação e integração entre os empregados do evento e os 

voluntários para que se saiba exatamente de suas necessidades e funções e haja 

uma sintonia. 

 

A hospitalidade com convidados e dos coordenadores se fez notar mas 
entre funcionários do festival era deficiente. Eu fui em outro setor para pegar 
agua e apesar de não ter escutado nada senti um mal estar pelo modo de 
tratamento. Eu me senti um office-boy. No final o clima era outro mas o 
início foi desmotivador. (VOLUNTÁRIO 08). 
 

 

 A hostilidade é outra face da hospitalidade. Como podemos notar no relato 

do Voluntário 08, a hospitalidade está aberta para o desconhecido e inesperado e 
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antes de tudo é a maneira que você se posiciona para o outro. De início, o clima era 

de hostilidade e foi se modificando conforme o andamento do festival. O que chega 

deseja ser reconhecido e esperado como ser humano. Para Derrida (2003, p.25): 

 

A lei da hospitalidade absoluta manda romper com a hospitalidade de 
direito, com a lei ou a justiça como direito. A hospitalidade justa rompe com 
a hospitalidade de direito; não que ela a condene ou lhe oponha, mas pode, 
ao contrário, colocá-la e mantê-la em movimento incessante de progresso; 
mas também lhe é tão estranhamente heterogênea quanto à justiça é 
heterogênea no direito do qual, no entanto, está tão próxima. 

 

 

 A hostilidade apresentada entre os envolvidos no festival pode ser 

acarretada pela disputa gerada por um reflexo de defesa pela manutenção do seu 

emprego. Uma vez que não temos uma cultura de voluntariado, os mais antigos 

podem se sentir melindrados pela presença de estudantes universitários que estão 

participando do festival para adquirir experiência. 

 

A hospitalidade existe em diversos meios. Seja com o público ou com as 
pessoas que estão fazendo o evento acontecer. A minha percepção de 
hospitalidade no evento foi que ela é muito bem trabalhada para o público, 
mas deixa a desejar no que se trata os voluntários. (VOLUNTÁRIO 06). 
 

 Encontramos neste relato a hostilidade em um contexto que, quem chega é 

considerado um estranho e se torna hostil como forma de se defender. Como 

descreve Derrida (2003, p. 49): 

 

Não há hospitalidade, no sentido clássico, sem soberania de si para 
consigo, mas, como também não há hospitalidade sem finitude, a soberania 
só pode ser exercida filtrando-se, escolhendo-se, portanto excluindo e 
praticando a violência. A Injustiça, uma certa injustiça, e mesmo um certo 
perjúrio logo começam a partir do limiar do direito à hospitalidade. 
 
 
 

 O Voluntário 04, credita a hostilidade à função de voluntariado ao descrever 

que “[...] nem mesmo café ou água te oferecem, apenas se for à sala de produção 

pegar, onde te olham de olho torto por ser voluntário”.  

 A hostilidade surge mesmo entre colegas de equipe, pelo fato de alguns 

considerarem o voluntariado como um risco ao emprego. O ambiente de trabalho se 

torna um lugar competitivo no qual a ética, assim como a hospitalidade vem do bom 

relacionamento entre as pessoas. Como são pessoas novas quem vêm em busca de 
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uma experiência isso pode criar uma resistência pelo fator desconhecido. A fim de 

entender essa questão, Derrida (2003, p.23) afirma que: 

 

Nessas condições, não se oferece hospitalidade ao que chega anônimo e a 
qualquer um que não tenha nome próprio, nem patronímico, nem família, 
nem estatuto social, alguém que logo seria tratado como não estrangeiro, 
mas como mais um bárbaro. 
 

  

 Sendo uma forma de acolher o outro sem impor condições, de forma que a 

hospitalidade seja absoluta ou ilimitada encontramos a necessidade de ter que haver 

um pacto na hospitalidade para ser aceito. Deste modo, entendemos que a prática 

da hospitalidade elimina a hostilidade. 

 A pessoa responsável então pela apresentação do voluntário seria o 

coordenador ou alguém designado para apresentar o estudante à equipe. Sabendo 

o seu trabalho, conhecendo a sua equipe e assim se familiarizando ao ambiente, 

como sugere Dufourmantelle (2003, p. 28): 

 

Quando entramos num lugar desconhecido a emoção sentida é quase 
sempre a de uma indefinível inquietude. Depois começa o trabalho de 
familiarização com o desconhecido, e pouco a pouco o mal estar se 
interrompe. Uma nova familiaridade se segue ao susto provocado em nós 
pela irrupção de “um outro”. 

 
 

 Tendo de início uma sensação de inquietação, esse sentimento surge como 

forma de nos proteger perante o espaço desconhecido. Essa sensação de 

desamparo desaparece ao se familiarizar e a hospitalidade chega a partir do instante 

em que se tem o entendimento entre quem chega e de quem recebe. Se no ofício do 

voluntariado no Festival do Rio a hospitalidade não se fez seguir pelos próprios 

funcionários, o entendimento não foi esclarecido quanto aos que chegavam como 

voluntários.  

 Os estudantes universitários explanaram de forma clara a maneira que 

contribuíram para o Festival por meio de sua hospitalidade, mas apenas um dos 

voluntários utilizou o lugar (digamos ambiente) para argumentar sobre a 

hospitalidade: 

 

Acho que a hospitalidade já está dentro de mim. Porque já é algo natural e 
que vem espontaneamente. Não é algo que eu perceba mais, entende? 
Todos ao meu redor tratam as outras pessoas segundo a conduta de cada 
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ambiente, especificando para a área de eventos, é sempre muito respeitoso. 
(Voluntário 01). 

   

 Neste contexto, Baptista (2002) complementa citando que o ambiente seja 

um território no qual podemos celebrar a acolhida, nos pondo à disposição de todos 

com o melhor do que somos e possuímos reduz o que seria uma hospitalidade 

comercial e torna espaços urbanos em espaços de hospitalidade. 

 Complementando o valor da hospitalidade em frente ao festival, o Voluntário 

04 define o trabalho do voluntário nas seguintes palavras: 

 

Somos o pelotão de frente do evento. Estamos ali para receber e cuidar dos 
convidados e precisamos ser gentis, amigáveis e honestos. Todos precisam 
se sentir bem recebidos. (VOLUNTÁRIO 04) 

 

 Entretanto, Derrida (2003, p.69) afirma que hospitalidade absoluta vai contra 

a lei da hospitalidade pelo fato que existe um rompimento de espaços e respeito. A 

lei da hospitalidade se mostra segundo o autor como uma lei incondicional e 

ilimitada, no qual se oferece a quem chega todo o “próprio si, sem pedir a ele nem o 

seu nome, nem contrapartida, nem preencher a mínima condição”. A prática da 

hospitalidade incondicional e a do direito se tornam incoerentes. 

 A hospitalidade absoluta se coloca frente a frente às leis da hospitalidade e 

mostra a impossibilidade da sua existência devido a ter-se que acolher o 

desconhecido de forma absoluta, pois para ser absoluta se tem regras e deveres a 

seguir. 

  

Nosso trabalho é tratar bem as pessoas e ajuda-las no que necessitam, não 
podemos negar informação ou virar as costas para alguém. A hospitalidade 
é fundamental na forma de tratar as pessoas. (VOLUNTÀRIO 06) 
 
 

 Para Derrida (2003, p. 27) “a hospitalidade se torna, se dá ao outro antes 

que ele se identifique (...), a questão da hospitalidade é a questão da questão; mas 

também é a questão do sujeito”. Existe uma questão moral na qual são regidas as 

formas de relacionamento humano. Cientes das suas funções, os voluntários se 

consideram como o principal agente de hospitalidade, pois estão à frente do público 

que vai participar do evento.  A relação interpessoal é o componente essencial para 

a hospitalidade, mas a virtude é a dimensão mais corrente, pois se trata de 

comportamentos desejáveis como solidariedade, sociabilidade, caridade e amor. A 
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forma como se dão os relacionamentos no festival traz inseguranças e incertezas, 

contudo a hospitalidade deve ser considerada incondicional e estar aberta ao outro 

sem diferenças, pois essa atitude é o que faz o outro ser reconhecido e respeitado 

construindo relacionamentos e fortalecendo o acolhimento social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este presente trabalho teve como finalidade analisar as experiências dos 

voluntários do Festival do Rio, tendo a hospitalidade como eixo para o estudo e as 

inter-relações dos voluntários com os organizadores e público em geral.  

 No primeiro capítulo foi apresentada uma pesquisa sobre o Festival do Rio 

para entender a sua origem, as suas necessidades e o valor que ele tem para a 

cidade do Rio de Janeiro. Para tal feito, foram utilizados: pesquisas em sites 

específicos sobre cinema, artigos acadêmicos que tratavam sobre a indústria 

cinematográfica, livros e relatos de pessoas participantes do festival. Foram 

estudados os conceitos sobre a hospitalidade e voluntariado através de livros, 

artigos e trabalhos acadêmicos relatavam os temas, para chegarmos ao 

entendimento do que a hospitalidade representa nos dias de hoje e o voluntariado 

nas questões sociais e o seu contexto e motivações.  

 No segundo capítulo discutiu-se com a participação dos voluntários no 

Festival do Rio, desde o seu processo de captação à participação do evento em si. 

Nesta parte teve-se a chance de verificar de maneira clara o entendimento do 

estudante universitário ao se candidatar ao festival, assim como eram as suas 

perspectivas antes, as experiências adquiridas após o evento. Foram feitos contatos 

por redes sociais, posteriormente por e-mail para melhor esclarecimento da 

pesquisa. 

 Por fim, no terceiro capítulo, chegou-se ao objetivo proposto por meio de 

uma análise dos resultados obtidos por meio das entrevistas, dos estudos e 

pesquisas, sobre entendimento e percepções da hospitalidade no voluntariado no 

Festival do Rio. 

Algumas dificuldades foram identificadas ao longo do processo, dentre elas a 

falta de material sobre o voluntariado no Festival do Rio, além da dificuldade de ter 

um retorno mais efetivo das pessoas entrevistadas. 

 Pode-se entender que o Festival do Rio é um evento comercial que tem que 

existir a hospitalidade para ter sucesso. O festival se consolidou e são atingidos 

bens tangíveis e intangíveis. A cidade do Rio de Janeiro como pano de fundo 

convida a todos para participar e neste instante a hospitalidade é explicita. Porém a 

participação dos estudantes universitários ainda se mostra muito oculta em suas 
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funções e até mesmo na divulgação do seu trabalho. Visto que uma organização 

que trabalha com voluntários normalmente tende a se mostrar para esse lado social. 

Diante disso o nosso objetivo de identificar as expectativas dos estudantes 

universitários no Festival do Rio foi atingido.  A empolgação de participar de evento 

internacional de cinema atrai os estudantes universitários pelo motivo de ver como 

funciona nos bastidores e o contato com todos no festival. A organização do evento 

utiliza do imaginário dos estudantes e os fazem entender que participar de um 

evento assim é motivador, especialmente para quem se encontra em início de 

carreira. Vimos que são muitas as expectativas e perspectivas. 

O que se pode notar pelos relatos dos estudantes foi que o entendimento de 

voluntariado se dá principalmente quando é por questões de solidariedade ou 

caridade. Visam o trabalho voluntário como uma abertura para o mercado de 

trabalho no qual se tem a possibilidade de se tornarem parte da organização. 

Entendemos que o voluntário que participa do Festival do Rio pode não ser 

remunerado financeiramente, mas tem-se a remuneração não tangível. Em 

contrapartida, as organizações que buscam os voluntários apenas por questões 

financeiras e não por motivos de valores sociais, tendem a ter um descrédito perante 

os participantes.  

Baseada na hospitalidade analisada entre os voluntários e participantes do 

festival e seguindo os fundamentos dos autores analisados, vemos que a 

hospitalidade está presente em diversos momentos do Festival e quando se segue 

para a recepção com o público, porém fica a desejar se formos analisar pelo 

conceito da função do voluntário em si. Existe o envolvimento, mas também uma 

distância e que só será diminuída utilizando processos de socialização. Deste modo 

a principal função da hospitalidade que é a integração, o estabelecimento das 

relações humanas. A prática da hospitalidade é algo que facilita, constrói e fortalece 

os relacionamentos humanos, mas tem que ser utilizada para uma maior interação, 

inclusive com desconhecidos. 

Considera-se que este estudo foi essencial para o conhecimento do tema 

proposto, uma vez que permitiu conhecer de forma mais aprofundada o Festival do 

Rio, o ofício do voluntariado e a hospitalidade inserida neste meio e espera-se com 

isso a possibilidade de melhorar a participação dos estudantes universitários no 

Festival do Rio e empresas participantes, bem como aumentar a sua integração no 

evento.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA AOS VOLUNTÁRIOS DO FESTIVAL DO RIO: 

 

Nome: 

Universidade: 

 

Perguntas: 

1. Qual o seu curso universitário e qual a sua experiência no voluntariado? 

2. O que o levou a se candidatar como voluntário no Festival do Rio? 

3. Em qual área e qual o tipo de atividade você realizou? 

4. Quais foram os reflexos que o trabalho voluntário teve na sua carreira acadêmica 

e profissional? 

5. Que conselho você daria para os estudantes que estão pensando em se 

candidatar para voluntário no próximo Festival do Rio? 

6. O que é preciso para ser voluntário no Festival do Rio? 

7. Você acha o trabalho voluntário importante? Por quê? 

8. Quais os benefícios recebidos por ter sido voluntário no Festival do Rio? 

9. O que acha que poderia melhorar em relação aos voluntários do Festival do Rio? 

10. Você considera o voluntário como um agente de hospitalidade? Explique. 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA AOS RECRUTADORES DO FESTIVAL DO RIO: 

 

Nome: 

Função: 

Organização: 

Quanto tempo participando do Festival do Rio: 

 

 

PERGUNTAS: 

 

1. O que é preciso para ser voluntário no Festival do Rio? 

2. Quais as características que o voluntário tem que ter? 

3. Como são escolhidos os voluntários? 

4. Quais são os principais setores que os voluntários participam? 

5. Os voluntários recebem algum treinamento? 

6. O voluntário funciona como agente da hospitalidade no Festival do Rio? Explique. 

7. O trabalho voluntário é importante? Por quê? 

8. Qual o impacto de ter voluntários no Festival do Rio? 

9. Que conselho você daria para os estudantes que estão pensando em se 

candidatar como voluntário para o próximo Festival do Rio? 

10. Quais são os benefícios que o voluntário recebe ao participar do Festival do Rio? 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA SOBRE FESTIVAL DO RIO 

 

Nome: 

Função: 

Organização: 

Quanto tempo participando do Festival do Rio: 

 

1. Você poderia me informar alguns os dados sobre o Festival do Rio: ano de 

fundação, sede e número de colaboradores? 

2. Quando se iniciou a participação dos estudantes universitários no Festival do 

Rio? 

3. Qual o perfil desejado que um voluntário deve ter para participar do Festival 

do Rio? 

4. Qual a importância de se ter voluntário no festival? 

5. Como se dá o processo de captação e seleção dos estudantes universitários 

para atuarem como voluntários? 

6. Que tipo de treinamento os voluntários recebem? 

7. Como funciona a interação entre os empregados do Festival do Rio e os 

voluntários? Existe algum conflito? 

8. Quais são os benefícios recebidos pela participação após o evento? 

9. Como estudante de Hotelaria, estudamos hospitalidade. O que seria 

hospitalidade na sua percepção? 

10. Como se dá a hospitalidade no Festival do Rio entre os colaboradores? E 

entre os colaboradores e público em geral? 

11. Como é possível notar a hospitalidade no evento? 

12. Considera o Festival do Rio um evento hospitaleiro?  
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OBS: Como este formulário é para conclusão de graduação, solicito a devida 

autorização para inseri-las no TCC. 

*Autorizo o uso das informações acima para fins acadêmicos. 

 

 

 

 

 


