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RESUMO 

 

O Festival Halleluya é um evento de artes integradas e religiosa, que acontece em algumas 

cidades do Brasil, sendo Natal, no Rio Grande do Norte, uma delas. Esse é um evento que 

acontece todos os anos no final de dezembro na mesma época do Carnatal, porém de 2020 a 

2021 não houve edição devido ao contexto pandêmico. Nesse contexto, o objetivo geral do 

presente trabalho é analisar a percepção de alguns organizadores de eventos religiosos-

artístico com base no planejamento do Festival Halleluya em Natal - RN. Quanto à 

metodologia adotada é descritivo-exploratória, quanto aos objetivos de pesquisa, com 

abordagem qualitativa através de questionários aplicados com os dois principais gestores da 

organização do evento e o tratamento de dados é realizado com a análise de conteúdo desses 

questionários. Os resultados apontaram que o planejamento para o Halleluya começa de 10 a 

8 meses antes do seu acontecimento, tendo reuniões mensais que cada vez que se aproxima do 

evento vai se tornando quinzenal e semanal. Para captação de recursos é utilizado leis de 

incentivo à cultura e para sua divulgação faz-se uso de redes sociais. No que se refere ao 

crescimento e impacto do Festival Halleluya entre os anos de 2009 a 2019 na cidade de Natal 

é um evento que tem ganhado espaço na adesão de pessoas interessadas no festival, 

movimentando a economia da cidade. Na perspectiva de planejamento da próxima edição do 

Halleluya que acontece em 2022 verificou que não tem como ser realizado com medidas 

restritas, por isso não foi realizado em 2021, mas existem grandes expectativas para a 

realização do festival. Conclui-se que o Halleluya é um evento com diversos papéis da 

comissão organizadora que está trabalhando para que tenha uma nova edição em 2022, 

influenciando também a atividade turística, uma vez que há caravanas de cidades do interior e 

de outros Estados próximos que vem para o evento. 

 

Palavras-chaves: Evento Artístico-Religioso. Planejamento. Festival Halleluya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The Halleluya Festival is an integrated and religious arts event, which takes place in some 

cities in Brazil, being Natal, in Rio Grande do Norte, one of them. This is an event that takes 

place every year at the end of December at the same time as Carnatal, but from 2020 to 2021 

there was no edition due to the pandemic context. In this context, the general objective of the 

present work is to analyze the perception of some organizers of religious-artistic events based 

on the planning of the Halleluya Festival in Natal - RN. As for the methodology adopted, it is 

descriptive-exploratory, as for the research objectives, with a qualitative approach through 

questionnaires applied with the two main managers of the organization of the event and the 

treatment of data is carried out with the analysis of the content of these questionnaires. The 

results showed that the planning for Halleluya starts 10 to 8 months before its event, having 

monthly meetings that every time the event approaches, it becomes fortnightly and weekly. 

For fundraising, cultural incentive laws are used and social networks are used for their 

dissemination. Regarding the growth and impact of the Halleluya Festival between 2009 and 

2019 in the city of Natal, it is an event that has gained space in the adhesion of people 

interested in the festival, moving the city's economy. From the perspective of planning the 

next edition of Halleluya that takes place in 2022, it was found that it cannot be carried out 

with restricted measures, so it was not carried out in 2021, but there are great expectations for 

the festival to be held. It's concluded that Halleluya is an event with different roles of the 

organizing committee that is working to have a new edition in 2022, also influencing tourist 

activity, since there are caravans from inland cities and other nearby states that come to the 

event. 

 

Keywords: Artistic-Religious Event. Planning. Halleluya Festival. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Problemática 

 

O dicionário Brasileiro de Língua portuguesa (MICHAELIS, 2022), define eventos 

como acontecimento (festa, competição esportiva, espetáculo) planejado com lugar e hora 

determinados, que geralmente atrai grande público e cobertura da mídia. Existem várias 

definições para eventos e cada autor irá definir ao seu modo. Para Zanella (2008) evento é 

uma concentração de pessoas, com data e local especial que tem o objetivo de celebrar 

acontecimentos importantes e significativos, estabelecendo contatos de natureza comercial, 

social, esportivo, religioso, cultural, familiar, científico, etc.  

Segundo o Ministério do Turismo (MTUR, 2010), os eventos culturais englobam as 

manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de patrimônio. Incluem-se nesta 

categoria os eventos religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, gastronômicos, 

exposições de arte, de artesanato e outros. Desse modo, vale ressaltar a presença dos eventos 

religiosos, que possuem uma grande característica em atrair grandes públicos.  

Nesse contexto, esses eventos religiosos atraem tanto pessoas da comunidade quanto 

pessoas de outras regiões e Estados, impulsionando o turismo de eventos (ERIG et. al. 2018).  

Assim, o turismo de eventos no Brasil em 2013 representava 4,32% do PIB e os eventos 

religiosos chegavam a movimentar 17,7 milhões de pessoas (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE EMPRESAS DE EVENTOS - ABEOC, 2013 apud ERIG et. al. 2018).  

À vista disso, o planejamento dos eventos religiosos é essencial para a sua organização 

e para garantir ao público uma boa experiência durante a execução, atendendo aos objetivos 

dos organizadores, as expectativas do público.  

Um evento que se destaca no segmento de evento religioso, cultural e artístico, é o 

Festival de Artes Integradas: Halleluya, evento promovido todos os anos pela Comunidade 

Católica Shalom. Na capital potiguar é realizado no início do mês de dezembro no anfiteatro 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal no Estado do Rio Grande 

do Norte. Sendo uma das edições onde ocorre o festival, outras cidades do país também 

promovem as edições do evento ao longo do ano, como: Fortaleza, São Luiz e Rio de Janeiro. 

O evento também conta com algumas edições internacionais, que já aconteceram em: Roma 

(Itália), Nazaré (Israel), Toulon (França), Montevidéu (Uruguai) e na Cracóvia (Polônia) 

(COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2016). 
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A primeira edição do festival Halleluya aconteceu em Fortaleza no ano de 1997 e 

contou com um público de mais de 7 mil pessoas, ao longo dos anos o evento foi crescendo e 

alcançando outras cidades, inclusive alguns países. Em Natal a sua primeira edição aconteceu 

em 2009 na praça Augusto Severo no bairro da Ribeira, a partir do ano de 2012 o evento 

passou a acontecer no Anfiteatro da UFRN (ibid.) 

O espaço proporcionou mais visibilidade ao evento, e ocorre ao mesmo tempo do 

carnaval fora de época da cidade (Carnatal), sendo uma opção de lazer para toda a família por 

conta dos seus espaços. Em 2016, na cidade sede em Fortaleza, o evento bateu o recorde de 

público com 1 milhão de pessoas. Em Natal o seu recorde de público foi na última edição do 

evento em 2019, onde comemorava a 10ª edição do Festival Halleluya na cidade, atingindo 

um público de mais 100 mil pessoas durante as três noites de festa (COMUNIDADE 

CATÓLICA SHALOM, 2019)1. Através da Lei Nº 6806 de 02 de maio de 2018 o Festival 

Halleluya passou a ficar incluído no calendário oficial de eventos do município de Natal 

(NATAL, 2018).  

Diante disso, o presente estudo circunscreve o Festival Halleluya que acontece em 

Natal no Rio Grande do Norte (RN), tendo em vista que é um dos maiores eventos de artes 

integrada e religiosa da América Latina. Em Natal o evento já está consolidado a mais de 10 

anos, ocorrendo anualmente nos meses de dezembro e alcançando vários tipos de públicos, 

não apenas o público religioso, mas aqueles que buscam lazer e entretenimento na cidade 

durante este período do ano. Nos anos de 2020 e 2021 o evento precisou ser adiado por conta 

do contexto pandêmico no qual ocorreu, sendo confirmado o retorno do evento para o ano de 

2022. (COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2022).  

Nesse contexto, torna-se relevante o estudo do Festival a partir da pergunta-problema: 

De que maneira os principais organizadores de um evento religioso-artístico realizam o 

planejamento com base no Festival Halleluya em Natal- RN? 

 

1.2 Justificativa  

 

As décadas de 1980 e 1990 foi uma época onde se promovia grandes eventos e 

festivais católicos por conta da Renovação Carismática (RCC). Dentre eles, pode-se 

mencionar o Hallel, festival de música católica que surgiu em 1988, em Franca, interior de 

 
1  Disponível em: https://comshalom.org/edicao-comemorativa-de-10-anos-do-halleluya-natal-bate-recorde-de-

publico. Acesso em:18 fev. 2022. 



11 

 

 

São Paulo, e que passou a ser realizado também em outras cidades do país (ALMEIDA, 

2019).  

De acordo com o estudo de Quezado et. al. (2016) mostram em suas pesquisas as 

emoções e satisfações dos participantes de um festival religioso lotado. No entanto, nesse 

trabalho não aponta o planejamento realizado para que ocorresse tal evento.   

Gop (2021) expõe outro tipo de festa religiosa comparando as festas religiosas de 

dois grupos distintos de pessoas e outro de sociedade complexa, sendo que tais festas são de 

origem hinduísta e acontecem em aldeias do Malabar, situada na Índia. Aparajita (2021) 

também apresenta outro evento hinduísta que é o Festival Durga Puja que produz uma 

imagem e marca de lugar únicas e contribui para o turismo e a economia local. Contudo, o 

estudo monográfico em questão trabalha outras vertentes, uma vez que tem uma pesquisa 

voltada para um evento católico e mostra a organização interna de um evento religioso na 

perspectiva dos principais agentes de planejamento do evento.  

Sluda-Ambroziak e Mariano (2021) elaboraram uma pesquisa, na qual foi 

possível entender que a devoção pelo Divino Espírito Santo marcou os calendários religiosos 

intensamente nos locais e os padrões de sociabilidade paroquial, estruturando as relações 

representativas e identitárias das comunidades católicas através de festas. Todavia, não mostra 

outros tipos de festas católicas que envolvem também shows religiosos através de um festival 

e a maneira como foi organizada essa festa.     

Nesse sentido, pode-se dizer que os estudos de Quezado et. al. (2016), Gop 

(2021), Aparajita (2021) e Sluda-Ambroziak e Mariano (2021) deixam lacunas do ponto de 

vista teórico, uma vez que mostram algumas formas de eventos religiosos e as sensações dos 

consumidores religiosos e padrões de sociabilidade paroquial, mas não fazem menção a como 

é planejado um evento religioso e os principais atores envolvidos nesse processo de 

planejamento. Assim, esse trabalho preenche essa lacuna contribuindo para a literatura das 

áreas de turismo e eventos, de forma que vai trazer o olhar dos dois principais integrantes da 

comissão de um megaevento2 religioso.  

Ademais, traz como contribuições práticas para a sociedade analisar o 

planejamento do Festival Halleluya, através dos principais integrantes das comissões 

responsáveis pelo planejamento do evento, de modo a compreender como esse festival 

influencia o setor de turismo de eventos na cidade do Natal. Tendo em vista que é um evento 

 
2  “Evento (espetáculo, festa, comemoração etc.) de grandes proporções, geralmente realizado em espaços 

abertos.” (Michaelis, 2022). 
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que cresceu muito entre os anos de 2009 e 2019 e se destacou na cidade do Natal, tornando-se 

importante entender o seu planejamento na percepção de alguns organizadores.  

A justificativa pessoal para a escolha desse tema para o trabalho de monografia foi 

devido à autora participar das atividades da Comunidade Católica Shalom, e já ter participado 

do festival Halleluya por alguns anos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é descrever a percepção de alguns organizadores de 

eventos religiosos-artístico acerca do planejamento do Festival Halleluya em Natal- RN.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Os objetivos específicos deste trabalho são:  

a) Caracterizar a organização do festival de acordo com a gestão de eventos; 

b) Apresentar as estratégias de planejamento dos organizadores do festival Halleluya 

Natal; 

c) Mostrar o crescimento e o impacto do evento ao longo dos anos (2009 - 2019) na 

cidade de Natal; 

d) Demonstrar as perspectivas para o planejamento na próxima edição do Halleluya, 

diante da realidade pós-pandemia em 2022.  

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

A monografia é dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a 

problemática uma breve contextualização dos conceitos de eventos, eventos culturais e 

eventos religiosos, com o problema de pesquisa, em seguida sendo apresentado à justificativa 

e o objetivo geral e os objetivos específicos. 

No segundo capítulo é mostrado o desenvolvimento do trabalho: turismo de eventos; a 

importância das comissões para o planejamento do evento; a aliança entre turismo cultural e 

turismo religioso através de festivais; Festival Halleluya; e os cuidados no retorno do evento 
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“pós pandemia”. No terceiro capítulo, a metodologia aplicada, juntamente com o questionário 

aplicado com os principais organizadores do Festival Halleluya. 

No quarto capítulo foi apresentada a análise dos resultados com dados com foco na 

análise do questionário dos principais integrantes da comissão executiva e de comunicação do 

Festival Halleluya. E no quinto capítulo, as considerações finais com respostas aos objetivos 

específicos e as contribuições para os trabalhos futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Turismo de Eventos  

 

Os eventos se originam desde os tempos antigos e abrangem vários períodos da 

história da civilização humana. Mendonça e Perozin (2014) apontam como exemplo de 

eventos de tempos antigos os jogos olímpicos gregos que posteriormente ficaram conhecidas 

como Olimpíadas e passaram a integrar outros países que também sediaram esse evento. 

Os mesmos autores ainda expõem que o Congresso Antialcoólico que aconteceu nas 

cidades de Leiscester e Loughnorough em 1841 e teve um pacote turístico organizado por 

Thomas Cook, também foi um marco para o turismo e o turismo de eventos.  

Nessa trajetória, os eventos absorveram as características econômicas, sociais e 

políticas das sociedades representativas de cada época (MATIAS, 2010). 

A definição de eventos segundo Dotto et. al. (2016, p. 127), “está associada à 

perspectiva de festejar, comemorar, celebrar algo ou alguém, acontecimento que busca atrair a 

atenção e despertar o interesse de determinado público-alvo sobre uma ação específica”. A 

definição de eventos pode sempre variar de acordo com diferentes autores, mas sempre terá o 

objetivo de reunir pessoas para um fim específico. 

 

Sabe-se, entretanto, que os eventos no turismo têm uma abrangência e significância 

muito mais complexa e que estes podem compreender qualquer tipo de evento que 

provoque o deslocamento de pessoas motivadas pela participação ou assistência a 

competições, festas, festivais e outros eventos de cunho popular ou de massa e, 

ainda, os movimentos realizados em função de eventos de caráter místicos- 

religiosos, além dos deslocamentos motivados pela participação em eventos de 

cunho técnico-científico-profissional, comercial de negócios. (VIANA, 2004, p. 3). 

 

Esse deslocamento de pessoas motivadas por eventos, mencionado por Viana (2004) 

favorece o turismo de eventos, posto que a partir do momento que o turista se desloca para 

participar de algum evento independente da sua classificação e tipologia, irá explorar o lugar 

em que ele se encontra. Desse modo, Viana (2004 p. 4), afirma que “a atividade de eventos 

exerce notável crescimento, mostrando que pode desempenhar um importante papel para o 

desenvolvimento da atividade turística como um todo”. 

Nesse sentido, os eventos influenciam o turismo, tendo em vista que quando um 

indivíduo vai participar de um evento em outro destino, está movimentando diversos setores 
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econômicos diretamente vinculados ao turismo, como: hotelaria, restaurantes, agências de 

viagens e lojas de souveniers (BRITTO; FONTES, 2002). 

Compreende-se que um evento independente de seu tamanho, é necessário um bom 

planejamento e organização para que sua execução funcione da melhor maneira possível. 

Albuquerque (2004), ressalta que um evento bem sucedido, tem várias pessoas envolvidas na 

sua execução, captação, promoção, supervisão, onde todos os atores devem estar em plena 

sintonia e motivados por um objetivo comum. 

Matias (2010) destaca que o primeiro esforço organizacional é o planejamento e a 

organização de eventos, que abrangem todas as etapas de preparação e desenvolvimento do 

evento. As fases que compõem esse processo são: concepção, pré-evento, transevento e pós-

evento. 

O mesmo autor destaca que na fase da concepção é realizado um levantamento da 

ideia do evento, e das possíveis necessidades que surgirão. Sendo assim, estão presentes nessa 

fase: reconhecimento das necessidades desse evento; elaboração das alternativas para suprir 

suas necessidades; identificação dos objetivos específicos; coleta de informações sobre os 

participantes, patrocinadores, entidades e outras instituições em potencial; listagem dos 

resultados desejados; estimativas de exequibilidade econômica e técnica; estimativas de 

tempo e recursos necessários; estabelecimentos de diretrizes; e elaboração dos contornos do 

projeto. 

Na fase do pré-evento entra o planejamento do evento, sua estrutura organizacional, a 

preparação e o desenvolvimento. De acordo Matias (2010) nessa fase são definidos e 

realizados as seguintes atividades: serviços iniciais; serviços de secretaria; detalhamento do 

projeto; e outras.  

Mendonça e Perozin (2014) afirmam que esse detalhamento do projeto faz-se por meio 

de elementos como: título do evento; promotor do evento; organização do evento; tipologia 

do evento; tema do evento; justificativa; local do evento; data do evento; objetivos; público-

alvo; carga-horária do evento; horário de realização do evento; programa do evento; eventos 

paralelos; marketing do evento; recursos utilizados; recursos humanos; orçamento; sistema de 

avaliação do evento; e direitos autorais.    

Na fase do transevento é onde o que foi estabelecido na etapa do pré-evento será 

aplicado. No qual, “todas as etapas do evento serão acompanhadas mediante a aplicação do 

check list por área” Matias (2010, p. 171). Esse autor expõe que no transevento estão 

presentes: secretaria do evento; serviço de recepção; sala de recepção ou sala VIP; sala de 
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imprensa; sala das comissões técnicas; infraestrutura de apoio operacional; infraestrutura de 

apoio externo; e pesquisa de opinião. 

Mendonça e Perozin (2014) asseguram que o transevento corresponde à sua execução 

e cabe ao organizador acompanhar tudo de perto, dispondo de alguns instrumentos. O 

primeiro dele é o check list do evento que trata-se de um documento no qual está relacionada 

todas as principais providências, materiais e tarefas do evento.  

O check list pode ser realizado por divisão para uma melhor organização, conforme o 

porte do evento: arrumação; material de consumo; decoração para café, coffee-break e 

refeição; material do evento; cerimonial; recepcionistas; e reservas de hospedagem, transporte 

local e passagem aérea. 

Na fase do pós-evento se caracteriza pela avaliação técnica, depois da realização do 

evento. Para Matias (2010) serão necessários para a concretização desta fase, alguns 

instrumentos de controle, utilizados durante a organização do evento, os quais são: 

formulários de procedimentos formais; check list; relatórios periódicos das atividades; atas de 

reuniões periódicas; questionário de avaliação dos participantes; e outros. 

Borba (2008) explica que o questionário de avaliação aplicado aos participantes é 

relevante para que as respostas sejam analisadas e sistematizadas, servindo de base para 

melhorar e aperfeiçoar os próximos eventos. A partir dos resultados, a equipe de marketing 

poderá elaborar estratégias de atuação e desenvolver novas fichas de avaliação.  

 

2.1.1 A importância das comissões para o planejamento do evento  

 

A organização de eventos é fundamentada nas relações estruturais que mantém unidos 

o promotor de eventos, a empresa organizadora e os prestadores de serviços, onde o esforço 

de cada agente é ordenado e coordenado pelo organizador de eventos com o objetivo de 

atingir uma ou mais metas (MATIAS, 2010).  

A estruturação dessas relações na organização é a parte fundamental para atingir os 

objetivos a serem alcançados no evento. São nessas relações estruturais que entram a 

delegação de tarefas favorecendo a organização e a distribuição de atividades e setores 

relacionados ao evento.  Watt (2001), argumenta que para dar conta de situações inesperadas, 

por vezes ocorridas em um evento, principalmente se este for de grande porte, o sistema 

organizacional precisará ser flexível, com uma estrutura bem estabelecida, todos deverão 

assumir atribuições. 
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No Quadro 1, Borba (2008), classifica as comissões ou equipes de trabalho de um 

evento da seguinte forma:  

 

Quadro 1 – Comissões ou equipes de trabalho e funções  

Comissões de trabalho Função 

 

 

• Comissão executiva 

-Trabalha junto com as outras comissões; 

-Controla datas e horários; 

-Controla locais reservados; 

-Contrata serviços necessários; 

 

• Comissão de cerimonial e protocolo 

- Faz cumprir as normas de protocolo durante o 

evento. Estas normas são estabelecidas por legislação 

(Decreto nº 70.274, de março de 1972). Dentre elas, 

destacam-se as precedências entre as autoridades 

publicas e personalidades. 

 

 

 

 

 

 

•      Comissão de marketing 

▪ Subcomissão de relações públicas 

▪ Subcomissão de imprensa 

▪ Subcomissão de promoção 

▪ Subcomissão de publicidade 

- Define as ações para identificação do evento; 

- Divulgação e fixação da imagem e da marca do 

evento; 

- Define ações de marketing; 

-Estabelece a imagem do evento, por meio de visitas a 

autoridades, ao órgão de imprensa e os formadores de 

opinião; 

- Coleta material para fazer relatório final e os anais; 

- Envia informações aos veículos de divulgação; 

- Mantém uma sala de imprensa nos locais 

apropriados; 

- Organiza entrevistas com a imprensa, organizadores 

e com os participantes; 

- Realiza campanha com o público alvo; 

- Realiza encontros promocionais; 

- Coordena a publicidade; 

- Mantém endereço eletrônico e site na internet. 

 

• Comissão de hospedagem - Obtém informações sobre hotéis selecionados; 

- Reserva unidades habitacionais para participantes de 

última hora. 

 

• Comissão de vendas - Coordena venda de espaços, e a obtenção de 

patrocínios, subvenções, auxílios e permutas.  

 

• Comissão de exposição - Elabora material com informações sobre espaços, 

layout e preços de áreas disponíveis. 

 

• Comissão de programa social - Coordena o cronograma dos eventos sociais. 

 

• Comissão de recepção e hospitalidade - Recepciona nos pontos de desembarque, de trabalho 

e de festividades; 

-Coordena serviços de guias e recepcionista; 

- Padroniza os serviços de recepção. 

 

• Comissão de transporte -Informa sobre transporte local disponível (aéreo, 

rodoviário, fluvial, marítimo); 

- Mantém as outras equipes informadas sobre essas 

questões. 
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• Comissão de inscrições / registro - Providencia todos os meios necessários para o 

registro dos participantes; 

- Mantém centro de informações e centrais de contatos 

com as outras comissões; 

- Colabora com a comissão de cerimonial e protocolo. 

 

• Comissão de ornamentação e sinalização  - Elabora os letreiros para os eventos sociais e de 

trabalho; 

-Supervisiona e coordena a decoração necessária ao 

evento; 

- Decora o salão principal para as reuniões; 

- Cuida da decoração no local de banquetes e eventos 

sociais. 

 

• Comissão de programa - Coordena todas as atividades dentro do evento, 

trabalhando diretamente com as outras comissões. 

 

• Comissão de serviços gerais - Realiza adaptações nos locais do evento; 

- Retira e guarda material após cada evento; 

- Controla o funcionamento correto dos serviços 

disponíveis, como iluminação, som. 

 

• Comissão de segurança - Cuida da segurança no geral: segurança no trabalho, 

dos participantes e patrimoniais; 

- Cuida da segurança ostensiva; 

-Coordena o controle de trânsito; 

- Cuida da prevenção de acidentes. 

 

Fonte: Borba (2008) 

 

Durante as divisões de equipes é importante haver uma boa comunicação entre 

coordenador e organizador, visto que uma boa articulação entre todos fará com que tudo 

funcione da forma correta, dessa forma, Coutinho (2016, p. 45), afirma que “A articulação de 

esforços será uma consequência natural, se a comunicação funcionar em toda a organização, 

se o planejamento, a delegação e os sistemas de controle forem escolhidos e estiverem 

operando de forma correta”. Desse modo entende-se que a importância das comissões do 

planejamento de um evento, na delegação e atribuições de tarefas a cada setor, que sendo bem 

estruturadas as funções e responsabilidades, irão operar da melhor forma naturalmente, onde 

todos os envolvidos irão colaborar para a realização e o alcance das metas de um evento. 

Ribeiro (2018) setoriza os processos envolvidos na produção do Festival Halleluya em 

cinco áreas, de acordo com a Figura 1:  
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Figura 1 – Estrutura esquemática de setores envolvidos na produção do Festival Halleluya 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

O mesmo autor explica que a direção geral é dividida em: representante legal (diretor 

geral), o qual exerce a administração sobre todas as atividades da organização; gerente 

operacional, no qual auxilia o diretor, em geral, com as atividades operacionais da instituição; 

e gerente financeiro que regula a entidade a nível jurídico e financeiro.  

No que se refere ao produtor é responsável pelo elo entre a direção geral e as 

comissões e por toda a execução do evento através do gerenciamento dos setores mostrados: o 

artístico, a estrutura, o comercial, a divulgação e o financeiro. Em todas as fases, tem um 

papel essencial, pois é um articulador para que o todo do festival aconteça com excelência 

(RIBEIRO, 2018).  

Para este autor os outros setores envolvidos na produção do Festival Halleluya são: 

artístico, responsável pela produção artística de todo o evento, desde o agenciamento das 

atrações até a realização; estrutura, responsável por montar o mapa do evento com todas as 

estruturas e serviços necessários para sua realização; comercial, responsável pela viabilização 

financeira do evento através da venda de cotas de patrocínio, de permutas e parcerias que 

visam à viabilização do mesmo; comunicação, responsável por toda a divulgação do evento 

com o seu público; e financeiro, que é responsável por todo o movimento financeiro do 

evento. 

 

2.2 Turismo Cultural e Turismo Religioso: uma aliança através de festivais  

 

A maioria dos eventos que se tem conhecimento envolverá algum aspecto cultural, 

para a definição desse termo o Ministério do Turismo (MTUR, 2006, p.15), irá conceituar que 

o Turismo Cultural “compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto 

de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. Esse segmento está 
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diretamente ligado ao valor cultural de uma localidade, podendo influenciar diretamente e ser 

instrumento de desenvolvimento do destino (COSTA, 2015, p.15), a seguir:  

 

O Turismo cultural é tido como instrumento de desenvolvimento local, à medida que 

os recursos disponíveis são utilizados preservando a cultura local, gerando um 

turismo cultural sustentável, que, além disso, contribui para a ascensão da identidade 

da comunidade e é considerado uma das vertentes mais significativas da dimensão 

cultural de desenvolvimento. (COSTA, 2015, p.21). 

 

Outros autores ressaltam que turismo e cultura são dois elementos que estão 

relacionados um com o outro. Batista (2005), afirma que a relação existente entre cultura e 

turismo é visivelmente notada quando o turismo se apropria das manifestações culturais, da 

arte e dos artefatos da cultura. Portanto, Peciar e Isaia (2005) descreve que o turismo cultural 

é aquele que tem por finalidade o enriquecimento da personalidade humana através de 

informações, conhecimentos e contatos oriundos da experiência da viagem, quando turistas 

entram em contato com as comunidades receptoras [...]. Muitas das motivações levam o 

turista a consumir cultura, sua definição é das mais variadas e o que define é a motivação do 

turista relacionado a seguir por Julião (2013, p.15): 

   

A Organização Mundial do Turismo (1985, p.131) define turismo cultural também 

focado nas motivações da viagem do turista. Segundo a OMT o turismo cultural 

inclui os movimentos de pessoas essencialmente por motivações culturais, tais 

como: visitas de estudo, performances de artes, viajar até festivais ou eventos 

culturais, visitar locais e monumentos, viajar para estudar a natureza, o folclore, a 

arte ou peregrinações. (JULIÃO, 2013, p. 15). 

 

Dessa maneira, é percebido que o turismo cultural se relaciona com vários elementos 

da experiência do turista, como fator indispensável à motivação cultural para a sua viagem. 

Tylor (1871, p .1) em sua visão antropológica irá definir cultura como: “[..] é aquele todo 

complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade."  

Podemos entender, que ao longo do tempo, o homem foi sendo formado a partir dos seus 

costumes, conhecimentos, crenças, dentro do seu lugar de origem. Todos esses complementos 

fazem parte da sua cultura, daquilo que ele é diante da sociedade.  Por conta da amplitude do 

nosso país, existem as mais diversas variações culturais de região para região do Brasil. 
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Para o Ministério do Turismo (2006) estão incluídos na categoria de eventos culturais, 

os eventos: religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, gastronômicos, exposições de 

arte, de artesanato e outros. Nota-se a ligação do turismo cultural com o turismo religioso. 

Ainda de acordo com o Ministério do Turismo (2019), no ano de 2019 o Calendário Nacional 

de Eventos possuía 513 festas religiosas cadastradas. No Brasil o segmento do turismo 

religioso gera R$15 bilhões anualmente. 

Silveira (2007) irá contestar o que seria exatamente o turismo religioso, colocando em 

contato duas dimensões aparentemente opostas, a atitude de lazer e atitude de fé. Assim como, 

Ribeiro (2010) relaciona o papel do lazer com a expansão do turismo religioso:  

 

“Pode-se considerar, então, que a maioria das atividades de peregrinação está 

estruturada no tempo de lazer e pode ser considerada experiência de lazer. Um 

aspecto importante dos eventos de natureza religiosa é a capacidade de envolver 

várias dimensões, entre as quais: espiritual, social, familiar, recreacional e até 

ambiental, que podem complementar uma à outra.” (RIBEIRO, 2010, p. 12). 

 

Diante dessa contextualização, verifica-se que o turista religioso viaja ao encontro de 

experiências de fé, e mesmo ao meio de suas atividades de aspectos religiosos, o lazer pode 

ser inserido em sua experiência, assim como em algumas atividades religiosas mescla-se 

também outros tipos de atividade, o que não remove nenhuma das duas experiências, quanto 

de lazer, quanto religiosa.  

O Ministério do Turismo (2010) configura o turismo religioso como atividades 

turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos 

relacionados às religiões institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou do 

credo. De acordo com Maio (2004), o turismo religioso irá compreender as peregrinações, 

romarias, visitas a locais que tenham caráter histórico ou religioso, festas e espetáculos de 

cunho sagrado. Para o autor, esse segmento pode contribuir para uma valorização de práticas 

espirituais e manifestações culturais de fé. 

Os eventos religiosos em alguns casos se utilizam de leis de incentivo à cultura para 

conseguir recursos para o evento. A Lei Djalma Maranhão é uma das leis que segundo Souza 

Neto et. al. (2008) utiliza-se dos tributos de pessoas físicas e jurídicas para serem destinados a 

projetos em áreas culturais. A Lei Câmara Cascudo também é outra que promove abatimento 

de imposto para investimentos na produção de atividades artístico-culturais (GOVERNO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 1999).  
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2.3 Comunidade Católica Shalom - História 

 

A Comunidade Católica Shalom promotora do Festival Halleluya, é uma associação 

privada internacional de fiéis, com reconhecimento Pontifício aprovado em 2012. Nasceu em 

Fortaleza no dia 09 de julho de 1982, através da inspiração do então fundador Moysés Louro 

de Azevedo Filho, de uma lanchonete para evangelizar. Dois anos antes, em 09 de julho de 

1980 durante a primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil, para o “X Congresso 

Eucarístico Nacional” que acontecia em Fortaleza – Ceará (CE), durante a missa de abertura 

do congresso, Moysés foi escolhido para representar a juventude brasileira, apresentando ao 

papa uma carta onde oferece a sua vida e juventude pela evangelização dos jovens. 

Em 09 de julho de 1982 era inaugurado o primeiro Centro Católico de Evangelização 

Shalom, como livraria e lanchonete em Fortaleza (passando a ser denominado Comunidade 

Católica Shalom). 3 

 

“Após a inauguração do Shalom, o trabalho era intenso. Todos os dias, a casa ficava 

tomada por jovens e adultos, especialmente nos finais de semana, pois tínhamos a 

Santa Missa e algumas atividades artísticas. Surgiam os primeiros grupos de oração 

que necessitavam do nosso pastoreio. Além disso, havia a evangelização de mesa em 

mesa, que quase sempre desembocava em aconselhamento e oração pelos 

necessitados” (FILHO, 2012, p. 162). 

 

A comunidade está em diversos Estados brasileiros e está espalhada em diversos 

países do mundo. É formada por homens e mulheres nas diferentes formas de vida, 

engajando-se em uma vivência comunitária e missionária. 

No Brasil a comunidade está presente em: Acre (2 Missões), Alagoas (2 Missões), 

Amapá (2 Missões), Amazonas (1 Missão), Bahia (10 Missões), Ceará (22 Missões), Distrito 

Federal (1 Missão), Espírito Santo (2 Missões), Goiás (1 Missão), Maranhão (6 Missões), 

Mato Grosso (1 Missão), Mato Grosso do Sul (1 Missão), Minas Gerais (3 Missões), Pará (6 

Missões), Paraíba (6 Missões), Paraná (6 Missões), Pernambuco (7 Missões), Piauí (3 

Missões), Rio de Janeiro (7 Missões), Rio Grande do Norte (10 Missões), Rio Grande do Sul 

(4 Missões), Roraima (1 Missão), Santa Catarina (3 Missões), São Paulo (12 Missões), 

Sergipe (3 Missões) e Tocantins (3 Missões)4.  

 
3 https://comshalom.org/historia-da-comunidade-shalom/ 
4 https://comshalom.org/onde/ 
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Ao redor do mundo se faz presente em mais de 20 países, sendo eles: Alemanha, 

Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, 

Estados Unidos, Filipinas, França, Guiana Francesa, Hungria, Itália, Madagascar, 

Moçambique, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Suíça e Tunísia.5 

 

2.3.1 Missão Natal  

 

Em Natal, a Comunidade chegou 10 anos depois de sua fundação, em 1992. Tendo 

experienciado o trabalho de evangelização da Comunidade Shalom por meio da rádio de 

Pacajus (CE), o arcebispo da arquidiocese de Natal Dom Alair Vilar, formalizou um pedido à 

comunidade para a vinda do Shalom a Natal, para que a comunidade assumisse os trabalhos 

na então Rádio Rural (AM 1090), (COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2021).  

Consequentemente, em dezembro de 1992, um casal de missionários membros da 

Comunidade de Aliança muda-se para Natal dando início ao processo de fundação da 

comunidade na cidade. Diante disso, a comunidade passou a assumir a direção da Rádio 

Rural, dando início às atividades do Shalom na capital. O Centro de Evangelização (CEV) só 

é inaugurado dois anos depois, em 14 de dezembro de 1994, localizado por trás da Catedral 

Metropolitana de Natal, no bairro do Tirol. 6 

O primeiro grande evento realizado pela Comunidade em Natal foi o retiro de carnaval 

chamado Semear, depois viria a ser chamado Renascer. Com a expansão do Carisma Shalom 

na capital, abre-se um Centro de Evangelização no Planalto em 1998. 

Os grandes eventos de Fortaleza começam a chegar a Natal a partir dos anos 2000, 

sendo eles o Acampamento de Jovens Shalom (Acamp’s), em 2003 acontece o espetáculo A 

Paixão de Cristo, encenado pelos próprios membros da comunidade, e em 2009 acontece à 

primeira edição do Festival Halleluya em Natal. 

Após quase 30 anos da sua fundação na capital potiguar, a Missão do Natal hoje se 

encontra com 8 Centros de Evangelização (CEVs):  Shalom Petrópolis, Shalom Nova 

Parnamirim, Shalom Zona Norte, Shalom São José de Mipibu, Shalom Planalto, Shalom 

Lagoa Nova, Shalom Santa Cruz e Shalom Vera Cruz. Sendo o Shalom Petrópolis, onde fica 

localizada a sede do Governo Local da Comunidade na cidade do Natal, que iniciou seu 

processo de compra da casa em 2017, hoje conhecida como A Casa da Paz. 

 
5 https://comshalom.org/comunidade/ 
6 https://comshalom.org/shalom-natal-completa-29-anos-conheca-a-historia-da-missao/ 
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A casa da paz é o polo do carisma Shalom na capital, oferecendo serviço de 

evangelização das famílias, dos jovens e dos pobres. Nela acontecem atividades próprias da 

comunidade, a Santa Missa, grupos de oração, Seminário de Vida no Espírito Santo, adoração 

perpétua, célula, oração e aconselhamento e alguns eventos que são promovidos nos seus 

Centros de Evangelização espalhados pelo Estado, como as noites temáticas, shows e 

espetáculos.7 

 

➢ Principais eventos promovidos pela Comunidade Católica Shalom em Natal (ibid.): 

 

• Acampamento de Jovens Shalom (Acamp’s)  

O acampamento acontece nos meses de férias escolares e universitária em janeiro e 

julho, com a faixa etária de jovens entre 14 – 29 anos, suas últimas edições tendo acontecido 

no Eco Resort Rio das Garças na cidade São José de Mipibu. O acampamento oferece 

momentos de lazer, brincadeiras, shows e espiritualidade.8 

 

• Renascer – Retiro de Carnaval 

O retiro acontece desde 1996 em Natal, e conta com momentos de animação, louvor, 

cursos, confissões, missas, apresentação artística, oração e aconselhamento.9  

 

• Arraiá da Paz 

Tradicional arraiá promovido pela comunidade é um o evento oferece shows, 

tradicionais brincadeiras juninas, comidas típicas e forró. É um evento proporcionado para 

toda a família. Nos anos de 2020 e 2021 diante do contexto da pandemia, o evento aconteceu 

no formato on-line, retornando ao formato presencial em 2022.10 

Como demonstrado às apresentações artísticas são uma característica da comunidade 

desde sua fundação. Assim também a Comunidade conta com o ministério chamado Projeto 

Artes Natal, que envolve teatro, música, dança, oficina de artes e produção de vários 

espetáculos, o principal deles A Paixão de Cristo, no qual sua última edição aconteceu em 

2016.  

 

 
7 https://campanhacasadapaz.wixsite.com/shalomnatal 
8 https://comshalom.org/acamps-natal-mais-de-300-jovens-vivem-experiencia-indescritivel/ 
9 https://comshalom.org/renascer-2022-acontece-em-quatro-lugares-da-cidade-de-natal-e-tambem-de-forma-

online/ 
10 https://comshalom.org/arraia-da-paz-natal-antecipa-sao-joao-na-capital-potiguar/ 



25 

 

 

• Espetáculo O Canto das Írias 

 

Apresentado pela primeira vez em Natal no ano de 2008, O canto das Írias foi escrito 

por Wilde Fábio, membro da Comunidade de Vida da Comunidade Católica Shalom. O 

espetáculo traz uma reflexão do homem com Deus, combinando teatro, música e dança. 

Sendo apresentado em vários eventos da comunidade, um deles o Halleluya.11 

 

• Espetáculo Filho de Deus Menino Meu 

 

Escrita pela Cofundadora da Comunidade Católica Shalom Maria Emmir Nogueira, 

Filho de Deus Menino Meu é um espetáculo em formato de musical que também une dança e 

teatro. Conta a história do nascimento de Jesus, narrado pela “Trupe da encarnação” de forma 

alegre e divertida, o cenário e os personagens remetem ao interior do nordeste brasileiro, além 

de trazer detalhes da arte circense.  O espetáculo no ano de 2021 também chegou a fazer parte 

da programação do Natal em Natal, sendo apresentado no teatro da Árvore do Natal, em 

Mirassol.12 

 

2.4 Festival Halleluya  

 

O Festival Halleluya é um evento cultural de Artes Integradas (Teatro, Música, Dança, 

Cinema, Esporte radical, Empreendedorismo, Responsabilidade social) realizado pela 

Comunidade Católica Shalom em âmbito nacional e internacional (COSTA, 2015). O evento 

é de entrada gratuita e proporciona um espaço para diversos públicos como, famílias, jovens e 

crianças. Em Natal, o Festival acontece sempre no mês de dezembro, fazendo parte do 

calendário de eventos da cidade. Todavia, por conta da Pandemia do COVID-19 o evento de 

2020 foi adiado para o ano de 2022 (COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2021).   

Apesar de ser um festival religioso promovido por uma Comunidade Católica, o 

evento também se encaixa no segmento cultural e artístico, assim sendo, as artes é algo 

próprio do Carisma Shalom, conhecida por promover por alguns anos o Espetáculo da Paixão 

de Cristo, também no Anfiteatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo 

com Alves (2017), os artistas da Comunidade Shalom são chamados a tornarem a pessoa de 

Jesus Cristo conhecida através de sua arte, a serem instrumentos desta beleza, desta verdade 

 
11 https://comshalom.org/espetaculo-canto-irias-apresentado-palco-halleluya-mossoro/ 
12 https://www.natal.rn.gov.br/news/post/35972 
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nos espaços da sociedade contemporânea. O mesmo autor aponta que o Shalom conta também 

com outros inúmeros trabalhos nas artes através dos ministérios e projetos de arte, dos seus 

artistas missionários e da Cia de Artes. 

Dentro do evento, existem vários espaços integrados, sendo eles: Palco principal, 

espaço da misericórdia, pátio, lanchonete, Halleluya kids, festival de artes integradas e 

Halleluya Adventure.13 

É sabido que ao longo dos anos o evento na cidade do Natal tomou uma proporção 

gigantesca em divulgação, público e estrutura, não somente em Natal, mas em todas as 

cidades que promovem o Festival Halleluya. A figura 1 irá mostrar a primeira edição do 

Festival Halleluya no ano de 2009, onde o evento era realizado na Praça Augusto Severo, na 

Ribeira em Natal-RN. 

 

Figura 1 - Halleluya Natal (Edição 2009) 

 

Fonte: https://www.instagram.com/halleluyanatal/ 

 

Já a figura 2 mostra a última edição do Festival Halleluya Natal em 2019, edição 

comemorativa de 10 anos onde registrou recorde de público, no Anfiteatro da UFRN. 

 

      

 
13 https://comshalom.org/o-halleluya-tem-lugar-para-todo-mundo-mas-ha-um-especial-para-voce/ 
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Figura 2 - Halleluya Natal 2019 

 

Fonte: https://www.instagram.com/halleluyanatal/ 

 

Sobre o crescimento do evento, Costa (2015, p.11) irá descrever: 

 

Constatou-se que o Festival Halleluya, ao longo dos anos, vem passando por 

transformações desde a própria nomenclatura, abrangendo também o crescimento do 

seu público, atrações, parceiros e sua infraestrutura, dentre tantos outros itens. De 

modo a prover um compêndio de informações que abarcassem a evolução do 

festival. (COSTA, 2015, p.11). 

 

Para o público que participa do evento a cada ano, pode perceber que sempre há uma 

novidade em relação ao ano anterior, e para isso, existe um planejamento dos realizadores e 

da organização do evento. Segundo Ribeiro (2018), todos os anos os organizadores das 

edições planejam e operam o festival com alterações para os anos posteriores, mudando a 

grade de atração e os produtos que são comercializados.  

 

2.4.1 Cuidados no retorno do evento “pós pandemia”  

 

Por conta da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, conhecido como novo 

Coronavírus (Covid-19) que começou a assolar o mundo em 2020, matando milhares de 

pessoas, medidas protetivas começaram a ser tomadas para a contenção do vírus. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2020), as medidas a serem 

tomadas de prevenção são: 
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• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos 

à base de álcool. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Evitar contato próximo de pessoas doentes (a recomendação é mais de um 

metro de distância). 

• Ficar em casa quando estiver doente. 

• Cobrir boca e nariz com um lenço de papel, ao tossir ou espirrar. Após, jogar 

no lixo e higienizar as mãos. 

• Evitar o compartilhamento de copos, pratos ou outros objetos de uso pessoal. 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que sejam tocadas com frequência por 

várias pessoas. 

• Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas por Corona 

vírus. 

Em março de 2020, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte começou a emitir 

decretos normativos com o objetivo de combater o novo vírus. Foi lançado no dia 17 de 

março de 2020 um decreto de nº 29.524 que suspendia atividades coletivas, eventos de massa, 

shows, atividades desportivas e congêneres, com a presença de público superior a 100 (cem) 

pessoas, sejam públicos ou privados, ainda que previamente autorizados.  

Em 9 de setembro de 2020 foi criado um comitê com diversos especialistas para 

avaliar as tendências da Covid-19 e avaliar os protocolos de retomada das atividades 

relacionadas com o setor de eventos no Estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, foi 

elaborado o Plano Básico de Segurança Sanitária de condutas para a retomada do setor de 

eventos, com o objetivo de garantir a saúde pública e retomar gradualmente as atividades 

econômicas no Estado. Assim, com a intenção de estabelecer a retomada dessas atividades, 

estabeleceram-se protocolos específicos. 

De acordo com a portaria SEDEC/SETUR/SESAP14  Nº 26 DE 21/09/2020, esses 

protocolos foram divididos em cinco fases: 

• Fase 01: a partir da publicação da portaria, para a frequência máxima simultânea de 

até 100 (cem) pessoas; 

 
14 SEDEC- Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

SETUR – Secretaria de Estado do Turismo 

SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte 
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• Fase 02: a partir de 06 de outubro, para a frequência máxima simultânea de até 400 

(quatrocentas) pessoas; 

• Fase 03: a partir de 20 de outubro, para a frequência máxima simultânea de até 700 

(setecentas) pessoas; 

• Fase 04: a partir de 03 de novembro, para a frequência máxima simultânea de até 1000 

(um mil) pessoas. 

• Fase 05: a partir de 17 de novembro, para eventos em ambientes abertos, com a 

frequência máxima simultânea de até 3000 (três mil) pessoas. 

 

Pela segunda vez, por conta das novas cepas e das novas variantes do SARS-CoV-2, 

com alto índice de transmissão e taxas de leitos em situação crítica, novamente é criado uma 

portaria conjunta de nº 002/2021-SESAP/SEDEC. Onde, de acordo com o Decreto nº 30.458, 

permanece suspenso qualquer tipo de eventos para evitar a disseminação do vírus. 

A partir de junho de 2021 é estabelecido um novo cronograma de retomada do setor de 

eventos, dividido em cinco fases, conforme o decreto estadual de nº 30.676, de 22 de junho de 

2021: 

• Fase 01: a partir de 23 de julho de 2021, observada a ocupação máxima de 20% (vinte 

por cento) da capacidade do local, limitada à frequência máxima simultânea de 150 

(cento e cinquenta) pessoas; 

• Fase 02: a partir de 06 de agosto 2021, observada a ocupação máxima de 40% 

(quarenta por cento) da capacidade do local, limitada à frequência máxima simultânea 

de 300 (trezentas) pessoas; 

• Fase 03: a partir de 20 de agosto de 2021, observada a ocupação máxima de 60% 

(sessenta por cento) da capacidade do local, limitada à frequência máxima simultânea 

de 450 (quatrocentos e cinquenta) pessoas; 

• Fase 04: a partir de 03 de setembro de 2021, observada a ocupação máxima de 80% 

(oitenta por cento) da capacidade do local, limitada à frequência máxima simultânea 

de 600 (seiscentas) pessoas; 

• Fase 05: a partir de 17 de setembro de 2021, permitida a ocupação de 100% da 

capacidade do local. 

 

Beni (2020, p. 21) destaca que “o setor de eventos é o que mais cresce no mundo, 

igualmente o de entretenimentos, festivais de música e festas religiosas”. Além disso, para 
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que um evento aconteça é preciso que ainda esteja de acordo com os protocolos de segurança 

sanitários. 

Visto que, um fator que favoreceu a retomada do setor foi o avanço processo de 

vacinação contra o Covid-19, e uma parte da população imunizada, para o setor de eventos 

passou a ser exigida a comprovação de ao menos uma dose da vacina. 

Esse processo de vacinação faz com a preocupação no momento passe a ser com o 

surgimento de novas variantes da Covid-19. Nesse contexto, para a gestão dos eventos o mais 

propício é o uso da gestão de riscos para planejamento dos eventos que serão realizados. O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR, 2020) elaborou um 

manual de gestão de riscos no qual propõe a identificação dos riscos durante o planejamento 

de um evento, bem como causas e consequências.  

Neste documento os eventos são apontados como uma situação que possa causar 

impacto no alcance dos objetivos da instituição, caso venha a ocorrer. A causa seria a 

condição que dá origem à possibilidade de um evento ocorrer. Já a consequência é o resultado 

de um evento de risco sobre os objetivos estratégicos.  

Por fim, com o avanço da vacinação, a retomada dos eventos foi ocorrendo de modo 

gradual, iniciando pelos eventos em formato drive-in que aconteceram como forma de não 

fazer os eventos pararem totalmente. O evento de modo drive- in acontece dentro do carro, 

seja para eventos como: peças de teatro, stand-ups, eventos religiosos, shows.  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

 
 O estudo é de caráter descritivo-exploratório quanto aos objetivos de pesquisa. Esse 

tipo de pesquisa descritivo- exploratório visa à descrição completa de um fenômeno, como 

um estudo de caso para o qual são realizadas análises teóricas e experimentais (LAKATOS e 

MARCONI, 2003). 

Segundo Acevedo e Nohara (2013), o objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar 

maior compreensão do fenômeno que está sendo investigado, permitindo assim que o 

pesquisador delineie de forma mais precisa o problema. Já a pesquisa descritiva discrimina 

detalhadamente e auxilia no processo de interação entre sujeito analisado e pesquisador. Para 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a pesquisa descritiva visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Nesse trabalho monográfico a pesquisa exploratória se faz devido a ser uma temática 

pouco explorada, necessitando de um estudo mais aprofundado sobre festival religioso e o 

caráter descritivo da pesquisa faz-se através das relações que são observadas entre as 

respostas dos entrevistados.   

A abordagem da pesquisa é qualitativa, tendo em vista que busca tratar a temática em 

profundidade com um menor número de respondentes e realização de entrevistas. Sobre a 

abordagem qualitativa, Prodanov e Freitas (2013, p. 70) definem que: 

 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. 

O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em 

questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. Nesse caso, as 

questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer 

manipulação intencional do pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.70).  

 

Nessa abordagem o pesquisador aprofunda no seu objeto de estudo, nas características 

da pesquisa, tentando obter as informações mais precisas na pesquisa em campo e analisará as 

informações coletadas. 

Zanella (2013) pontua que a preocupação dos pesquisadores qualitativos está com o 

processo e não com os resultados, em conhecer como um fenômeno se manifesta e como eles 

tendem a analisar seus dados indutivamente, ou seja, as definições são construídas a partir dos 

dados, buscando compreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes. 
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O método adotado é o estudo de caso que permite aprofundar o conhecimento sobre o 

estudo, responde a questões do tipo “como” e “por que” e que se concentra em 

contextos reais de casos (YIN, 2015). 

  

3.2 Universo e Campo de Pesquisa 

 

Para o universo desta pesquisa decidiu-se por fazer uma entrevista com os 

organizadores e a comissão do Festival de Artes Integradas Halleluya - Natal/RN. Tendo 

como finalidade analisar o planejamento do evento e como é estruturado. O estudo foi feito 

com os próprios membros/missionários da Comunidade Católica Shalom que fazem parte da 

organização das edições do festival em Natal. 

 Nesse contexto, os atores pesquisados para esse trabalho são: diretor executivo e o 

coordenador de comunicação que são os principais responsáveis em gerir e divulgar o evento.  

 

3.3 Plano de coletas de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de aplicação de questionários online por 

formulário eletrônico do google forms e por whatsapp no período de 10 de maio a 27 de junho 

de 2022. O questionário foi construído com perguntas iniciais do perfil de dois membros de 

duas principais comissões do evento como: faixa etária, gênero, estado civil, escolaridade, 

cargo e tempo de atuação. Posteriormente, há questões para responder aos objetivos 

específicos deste estudo, baseado em autores que trabalham com turismo religioso, eventos e 

com protocolos de higiene sanitária, como se observa no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2- Perguntas do questionário aplicado com os dois principais organizadores 

envolvidos no Festival Halleluya e base conceitual para criação das perguntas de pesquisa 
Objetivos Específicos Questionário Base conceitual 

Caracterizar a organização do 

festival de acordo com a gestão 

de eventos. 

1-Quantos setores compõem a comissão 

organizadora do evento? 

2- Quais são esses setores e sua função? 

3- Qual é o seu papel nessa comissão 

organizadora? 

4-Como é realizada as reuniões da 

comissão? 

 

Matias (2010) 

 

Borba (2008) 

Apresentar as estratégias de 

planejamento dos organizadores 

para sua execução 

5-Qual a estratégia para a captação de 

recursos? 

6-Qual o público alvo do evento? 

7-Como é realizada a divulgação? 

8-Como são escolhidas as atrações? 

9-Como é feita a escolha dos 

Matias (2010) 

 

Mendonça e Perozin 

(2014) 
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fornecedores? 

10-O evento possui um site, com as 

informações atualizadas do festival 

(histórico, atrações, edições)? Se sim, 

qual é o site e que informações vocês 

costumam colocar nesse site? 

 

Mostrar o crescimento e o 

impacto do evento ao longo dos 

anos na cidade de Natal. 

11- O que incentivou a realização da 

primeira edição do festival na cidade? 

12-Qual o impacto do evento na cidade 

que vocês observam ao longo dos anos? 

13- O que é feito com o rendimento dos 

produtos vendidos durante o evento?  

14- Qual é o propósito do evento? 

15- Para vocês, o festival influencia o 

turismo na cidade? 

 

Duarte (2009). 

Descrever as perspectivas para 

o planejamento na próxima 

edição do Halleluya, diante da 

realidade pós-pandemia em 

2022. 

16-Quais os protocolos que serão 

adotados pelo festival para a sua 

execução? 

17-O que será adaptado para edição de 

2022? 

18-Qual o número estimado de 

participantes para a edição de 2022? 

Como vocês obtém informação sobre 

essa estimativa?  

19-Quais são os desafios observados para 

a edição do festival neste ano? 

20- Qual é a expectativa da organização 

em retornar, após o contexto da 

pandemia? 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

(2020). 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

As perguntas do questionário advindas do que se propunham os objetivos específicos 

são passos relevantes para responder ao objetivo geral do trabalho.  

 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

Para responder às expectativas das análises propostas neste estudo, bem como a 

realização dos objetivos condicionados, os dados coletados foram analisados a partir da 

análise de conteúdo dos questionários aplicados, observando as relações entre as respostas do 

Diretor Executivo e do Coordenador de Comunicação. Ademais foram utilizadas algumas 

informações do Instagram do evento para busca de informação não descrita pelos 

entrevistados.   

Bardin (2011) explica que a análise de conteúdo é uma técnica eficiente nas 

inferências de dados que carecem de refutação e legitimação no processo de desenvolvimento 

da pesquisa científica, permitindo a discussão dos dados levantados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A primeira parte de análise desse estudo monográfico faz uma descrição do perfil dos 

principais integrantes entrevistados da comissão organizadora do Festival Halleluya Natal. 

Posteriormente, é mostrada a caracterização da organização do festival de acordo com a 

gestão de eventos na qual são expostas as comissões de trabalho para planejamento do 

Halleluya, a frequência de acontecimento das reuniões de planejamento e o papel dos dois 

entrevistados no evento.  

 Logo após são descritas estratégias de planejamento dos organizadores para execução 

do Festival Halleluya com estratégia de captação de recursos, público alvo do evento, formas 

de divulgação, existência ou não de site, escolhas de atrações e escolha de fornecedores.   

A seguir é apresentado o tópico sobre o crescimento e impacto do Festival Halleluya 

entre os anos de 2009 a 2019 na cidade de Natal, no qual é visto: o que incentivou a primeira 

edição do festival na cidade, o impacto do evento na cidade que foi observado ao longo dos 

anos, o que é feito com o rendimento dos produtos vendidos durante o evento, o propósito do 

evento e a influencia do festival no turismo da cidade.  

Por fim, tem o tópico sobre as perspectivas para o planejamento na próxima edição do 

Halleluya, diante da realidade pós-pandemia em 2022 que expõe a avaliação da adoção ou não 

do uso dos protocolos de higiene sanitária na execução do festival, adaptações para a edição 

de 2022, o número estimado de participantes para a edição de 2022, os desafios observados 

para a edição do festival de 2022 e a expectativa da organização em retomar, após o contexto 

da pandemia.  

 

4.1 Perfil dos principais integrantes entrevistados da comissão organizadora do Festival 

Halleluya 

 

Nos questionários aplicados foi identificado o perfil dos principais integrantes da 

comissão organizadora do Festival Halleluya com informações sobre a faixa etária, gênero, 

estado civil, escolaridade e tempo de atuação. No que se refere à faixa etária observa-se que 

tanto o Diretor Executivo quanto o Coordenador de Comunicação têm entre 25 e 33 anos, 

sendo o estado civil do primeiro solteiro e do segundo casado.  

No que diz respeito ao gênero os dois são do gênero masculino e a escolaridade do 

Diretor Executivo é Ensino Médio Completo e do Coordenador de Comunicação é Pós-

Graduação Completa, em que é apresentada a formação do coordenador na Graduação em 
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Geografia e na Pós-Graduação em Ciências Atmosféricas. Já o tempo de atuação do Diretor 

Executivo no Festival Halleluya é de 4 meses e do Coordenador de Comunicação é de 12 

anos.  

 

Quadro 3 – Perfil dos principais integrantes da comissão organizadora entrevistados 

Perfil dos entrevistados Diretor Executivo Coordenador de Comunicação 

Faixa etária 34 a 42 anos 25 a 33 anos 

Gênero Masculino Masculino 

Estado Civil Solteiro Casado 

Escolaridade Nível Superior Pós-Graduação Completa 

Nível Superior ADM/Gestão Empresarial Geografia 

Pós-Graduação Não tem Ciências atmosféricas 

Tempo de atuação  4 meses  12 anos  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Em síntese, percebe-se que o Coordenador de Comunicação tem mais experiência 

prática, pensando do ponto de vista do tempo de atuação que está nesse evento. Entretanto, a 

formação do Diretor Executivo é voltada para área de administração (Gestão Empresarial), 

diferentemente do Diretor de Comunicação em que a formação não é voltada para áreas afins 

a eventos, como turismo e administração.  

 

4.2 Caracterização da organização do festival de acordo com a gestão de eventos 

 

A caracterização da organização do festival Halleluya apresenta os setores que 

compõem a comissão organizadora do evento, o papel dos entrevistados nessa comissão 

organizadora e a forma como é realizada as reuniões para o planejamento do evento.   

Assim, o Diretor Executivo do Halleluya em 2022 apontou que são quatro comissões 

responsáveis, conforme observa-se no que descreveu no questionário:  

 

A Produção Executiva é responsável pela produção do evento em um panorama 

geral. Já a Produção Artística é responsável por toda parte artística do evento 

(backstage, jingle, camarim, ecad, apresentações artísticas, shows). O setor de 

comunicação é responsável pela divulgação antes do evento e cobertura durante o 

evento. O setor de evangelização é responsável em fazer a abordagem do público 

durante o evento (Diretor Executivo). 
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Já o Coordenador de Comunicação mencionou oito comissões na pesquisa:  

  

Direção executiva, direção geral, direção artística, evangelização, comunicação, 

financeiro, engajamento e secretaria (Coordenador de Comunicação).   

 

Dessa forma, percebe-se que o Diretor Executivo definiu o papel de cada comissão, 

porém não abordou algumas que foram ditas pelo Coordenador de Comunicação como 

direção geral, financeiro, engajamento e secretaria. Já o Coordenador de Comunicação não 

detalhou a função de cada comissão como o outro fez.  

Entretanto, Ribeiro (2018) cita essas e outras comissões envolvidas no evento até 

2018, as quais são: direção geral, coordenação de evento, comissão artística, comissão 

comercial, comissão de estrutura, comissão de divulgação e comissão financeira. Nesse 

sentido, comprova-se um processo de modificação no nome de algumas das comissões 

conforme as necessidades do evento, como por exemplo, a comissão de evangelização não é 

apresentada no documento de Ribeiro (2018).  

Para a realização do evento é realizado um planejamento com antecedência, no qual 

houve respostas divergentes por parte dos organizadores. O Diretor Executivo responde que 

se reúnem até 8 meses antes para iniciar as preparações para o Halleluya para com o passar 

dos meses possam ir avançando na quantidade de reuniões até chegar o momento de ter 

reuniões quinzenais e semanais conforme nota-se a seguir:  

 

Como comissão começamos a nos reunir 8 meses antes do evento. À medida que 

vamos nos aproximando da realização do evento a periodicidade das reuniões 

aumenta. Começamos com uma reunião mensal, após 4 meses as reuniões são 

realizadas a cada 15 dias e um mês antes do evento as reuniões são semanais 

(Diretor Executivo).    

   

Todavia, o Coordenador de Comunicação mencionou que são 10 meses antes do 

evento, detalhando que depois de junho as reuniões passam a ser quinzenais e em outubro e 

novembro semanal, conforme chegada do evento de acordo com o que foi respondido: 

 

10 meses. Mensal até junho, depois quinzenal e outubro/novembro semanal 

(Coordenador de Comunicação).  
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Essas reuniões, de acordo com Borba (2008) são importantes para o processo de 

planejamento do evento para que sejam previstas algumas situações antes da execução do 

evento.  

No que concerne ao papel dos entrevistados da comissão organizadora obteve-se 

que o Diretor Executivo respondeu: 

 

Dentro da comissão sou responsável pela comissão executiva. (Diretor Executivo). 

 

Dessa forma, foi sintético na sua resposta, tendo em visto que apontou numa questão 

anterior sobre as comissões a sua função que era responsável pela produção do evento em um 

panorama geral. Já o Coordenador de Comunicação mostrou que participou de outra comissão 

na dimensão religiosa, na equipe de evangelização e que posteriormente passou a integrar a 

comissão de comunicação conforme observa-se na descrição feita pelo próprio coordenador: 

 

Alguns anos eu respondia pelas equipes ligadas a dimensão religiosa 

(evangelização) e depois passei a assumir a comunicação (Coordenador de 

Comunicação). 

 

Esse conhecimento do Coordenador de Comunicação também de outra comissão 

organizadora como a de evangelização contribui para que tenha entendimento sobre o que o 

público gosta para que seja abordado no processo de comunicação do evento.  A comissão de 

comunicação, segundo Zanella (2008) é responsável por desenvolver e publicar em site e 

redes sociais a divulgação de um evento e quando se tem conhecimento das necessidades do 

público-alvo consegue-se desenvolver campanhas publicitárias para alcançar resultados.   

Em suma, pode-se dizer que a caracterização da organização do festival Halleluya é 

realizada através do conhecimento sobre as comissões que trabalham para que o evento 

aconteça como direção executiva, direção geral, direção artística, evangelização, 

comunicação, financeiro, engajamento e secretaria. Destarte, são feitas reuniões que iniciam 

mais ou menos entre 10 a 8 meses antes para que conforme for se aproximando do período de 

realização do festival comecem a ter reuniões quinzenais e semanais. Também é apresentada a 

importância do cargo que os entrevistados ocupam no planejamento do Halleluya.   
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4.3 Estratégias de Planejamento dos organizadores para execução do Festival Halleluya 

 

As estratégias de planejamento dos organizadores para execução do Festival Halleluya 

remetem as formas de captação de recursos, a identificação do público alvo do evento, os 

modos de divulgação, existência ou não de um site do festival, a escolha das atrações e a 

escolha dos fornecedores.  

No que se refere à captação de recursos o Coordenador de Comunicação cita leis de 

incentivos fiscais, mas não especifica que leis são essas:  

 

Uma equipe faz a prospecção de empresas que tenham valores semelhantes do 

evento. Valorização da cultura. Enviamos projetos de captação pelas leis de 

incentivo a cultura e também patrocínios diretos de empresas e pessoas físicas. 

(Coordenador de Comunicação).  

 

O Diretor Executivo também mencionou as leis de incentivo a cultura do munícipio e 

especificou quais são utilizadas para a realização do evento conforme nota-se na sua 

exposição: 

A nossa principal fonte de captação de recursos são leis de incentivo à cultura do 

município, como lei Djalma Maranhão e Lei Câmara Cascudo (Diretor Executivo). 

 

Essas leis de incentivo a cultura, segundo Souza Neto et. al. (2008) são leis que estão 

associadas ao entendimento que os dirigentes das organizações possuem sobre como a cultura 

pode ser catalisadora das atividades de marketing e como os investimentos na área cultural 

devem ser pautados.  

A Lei Djalma Maranhão permite que parte dos recursos destinados ao pagamento de 

impostos vencidos seja para o financiamento de projetos culturais (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATAL, 2007). Quanto a Lei Câmara Cascudo trata-se de uma lei em que 

fica concedido abatimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) à empresa com estabelecimento situado no Estado do Rio Grande do 

Norte que amparar financeiramente projetos culturais aprovados pela Comissão Estadual de 

Cultura (GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999).  
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No que concerne ao público alvo do evento o Coordenador de Comunicação aponta 

que é um evento para jovens e famílias, atendendo diversos tipos de público com várias 

programações de atividade, segundo é indicado por ele no seguinte trecho:  

 

Jovens e por consequência suas famílias. O evento atende a todos os públicos. Tem 

espaço kids, espaço radical, espaço cultural, festival de artes integradas... tem 

entretenimento para todos (Coordenador de Comunicação).  

 

Nessa menção é tratado o nível de desenvolvimento de atividades para um evento do 

porte do Halelluya que termina, tendo pequenos eventos em meio ao evento maior. Segundo 

Borba (2008) essas atividades geralmente é uma função da comissão de programação social 

que coordena o cronograma dos eventos sociais, os quais podem acontecer dentro de um 

evento maior.  

No que se refere à divulgação do evento o Diretor Executivo entende que seja feita 

apenas pelas redes sociais, como instagram conforme percebe-se na seguinte resposta do 

Diretor: 

Fazemos a nossa divulgação de atrações e informações sobre o evento em nossas 

redes sociais, de forma mais presente em nosso instagram @shalomnatal. Os 

eventos também possuem um instagram próprio, @halleluyanatal, nele nós 

interagimos com o público de forma mais intensa, também fazemos divulgação das 

atrações, dos nossos produtos, patrocinadores e colaboradores. Usamos essa 

ferramenta desde 2013 (Diretor Executivo).  

   

No instagram @halleluyanatal são encontradas propagandas de atrações do evento, os 

patrocinadores e fotos de eventos anteriores como pode ser comprovada nessa própria rede 

social. Já o Coordenador de Comunicação menciona também o plano de marketing, que 

envolve televisão, rádio, outdoor dentre outros como observa-se na sua exposição:  

 

Montamos um plano de marketing...envolve tv, rádio, panfletagem, busdoor, 

outdoor. Hoje também contamos com as redes sociais (Coordenador de 

Comunicação).  

 

Os meios de comunicação como tv, rádios, dentre outros, segundo Zanella (2008) são 

importantes para o processo de divulgação do evento, sendo necessário manter os contatos 

permanentes com vários veículos de comunicação.  
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No que concerne à existência ou não de um site, o Diretor Executivo respondeu que 

não há um site específico do evento Halleluya, como verifica-se nas suas palavras:  

 

Não possuímos um site específico para o Festival Halleluya, fazemos divulgação 

pelas redes sociais (Diretor Executivo). 

    

Todavia, o Coordenador de Comunicação discorda do Diretor Executivo, uma vez que 

menciona que há um site do Halleluya, porém um site geral dos Halleluya que acontece pelo 

país, descrito a seguir:  

 

O site é do festival geral, o nosso evento acontece em várias capitais do Brasil e 

algumas cidades do mundo (Coordenador de Comunicação). 

 

Quanto à escolha das atrações o Coordenador de Comunicação menciona que é 

realizada através de pesquisas com o público para conhecer os seus desejos. Ademais, tal 

público vem em busca de algo inovador no evento, com a presença de bandas locais, segundo 

explica o pesquisado:  

 

Por pedido do público (aberta pesquisa no primeiro semestre), por cotação de 

valor, por desejo de sempre trazer algo novo. E prezamos pela presença das bandas 

locais (Diretor de Comunicação). 

 

Os desejos do público do evento, segundo Liberato et. al. (2021) já podem se fazer a 

partir do momento em que tal público tem o primeiro contato com o evento, criando novas 

expectativas para as próximas edições e a pesquisa é uma forma de conhecer essas 

expectativas.   

Outro ponto importante do processo de planejamento é a escolha dos fornecedores 

que na perspectiva do Coordenador de Comunicação é feita mediante pesquisa de orçamento e 

a qualidade dos materiais fornecidos, como expõe em suas palavras:  

 

Pesquisa de orçamento, qualidade do material, autoridade do fornecedor no tema, 

feedbacks de outros eventos...o principal é o orçamento e o profissionalismo 

(Coordenador de Comunicação).    
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A escolha do fornecedor é um passo essencial durante o planejamento do evento e 

Giacaglia (2010) menciona que é necessário ter o contato pelo menos de 3 fornecedores para 

que faça uma analogia entre os preços e a qualidade dos produtos de cada fornecedor, no 

sentido de encontrar o melhor produto e preço.  

Em resumo, pode-se dizer que as formas de captação de recursos para o evento são 

através de leis de incentivo a cultura ditas pelos entrevistados e os patrocinadores 

apresentados no instagram. Já as formas de divulgação são através das próprias redes sociais, 

tv, panfletagem e outdoor, dentre outros. Quanto ao site não existe um site próprio do evento 

em Natal, mas um site geral com propagandas do Halleluya de alguns lugares no Brasil.  

Por fim, a comissão organizadora identifica o perfil do público interessado no 

Halleluya por meio de pesquisa para realizar a escolha das atrações, conforme esse perfil. 

Ademais, escolhe os fornecedores de acordo com a qualidade e o preço dos produtos para 

atender ao público.  

 

4.4 Crescimento e Impacto do Festival Halleluya entre os anos de 2009 a 2019 na cidade 

de Natal 

 

O crescimento do Festival Halleluya acontece com o intuito de ser um evento como 

outra opção de lazer, sendo esse um dos motivos que incentivaram a realização da primeira 

edição em Natal, visto que, ele acontece ao mesmo tempo em que se promove o Carnatal e 

outras opções culturais na cidade. Para Ribeiro (2010), o lazer deverá ser compreendido como 

um fator importante de bem estar para as pessoas, não ficando restrito apenas aos valores 

físicos e intelectuais, mas sem esquecer a dimensão espiritual, fator de valor permanente para 

boa parte da humanidade.  

Dessa forma, o Diretor de Comunicação do Halleluya cita o fator principal para a 

realização do evento na cidade. 

 

Queríamos fazer um evento para uma grande parcela da população que não ia ao 

Carnatal, fornecer a cidade uma outra opção de lazer (Diretor de Comunicação). 

 

Diante do seu crescimento, em 2018 o festival passa a integrar oficialmente o 

calendário de eventos da capital e a prefeitura institui o evento no calendário oficial de 

eventos da cidade através da Lei de Nº 6.806 de 02 de maio de 2018. “Fica incluído no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Natal, o Festival Halleluya, que acontece no 
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início do mês de dezembro de cada ano, na cidade do Natal” (PREFEITURA DO NATAL, 

2018). Sendo um evento reconhecido no calendário municipal. 

 

Ele vem crescendo, ganhando um espaço cativo no coração do povo potiguar, já 

fazemos parte da agenda anual do natal em natal, somos um evento reconhecido. 

Que movimenta a economia da cidade.(Diretor de comunicação). 

 

Conforme observa-se o Halleluya é um evento que conquistou um público no decorrer 

dos anos, movimentando a economia da cidade quando acontece. De acordo com Britto e 

Fontes (2002), o evento deve ser visto como um evento econômico e social que proporciona 

uma série de benefícios aos empreendedores, promovendo a cidade, o comércio local, 

restaurantes e hotéis e a comunidade. Para o Diretor de Comunicação a importância do evento 

para a cidade se dá por movimentar a economia, e ser um evento com 0% de violência. 

Segundo Baptista (2016), a responsabilidade da segurança em eventos grandes se dá, ao 

Estado, à entidade organizadora e a diversas empresas patrocinadoras. No trecho abaixo, o 

Diretor de Comunicação cita a importância do evento para a cidade: 

 

Movimenta a economia, um evento com 0% de violência, se propaga bons valores, a 

família natalense se diverte  (Diretor de Comunicação). 

 

Diferente de muitos eventos, o Festival Halleluya segundo os organizadores, é um 

evento sem fins lucrativos, de um custo alto para ser realizado, sendo um evento feito para ser 

bancado pelo próprio rendimento do evento. Assim como menciona o Diretor de 

Comunicação: 

 

Em 10 edições nunca tivemos lucro com o Halleluya, é um evento totalmente feito 

para se pagar. É um evento muito caro e vários anos tivemos dívidas. Se um dia vier 

a existir algum excedente seria destinado as obras socias e de evangelização que a 

comunidade realiza. (Diretor de Comunicação). 

 

Conforme a descrição do Diretor de Comunicação trata-se de um Festival que 

demanda muitos recursos para sua realização e até o presente momento não conseguiram 

rendimentos suficientes para fazer doação a obras sociais. Quanto, ao Diretor Executivo 

também refere-se aos rendimentos como forma para cobrir os gastos da realização do evento, 

entretanto, menciona a obtenção do lucro na intenção da aquisição da sede da Comunidade na 

cidade, conforme o trecho abaixo: 
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O Festival Halleluya não possui fins lucrativos, toda a renda arrecadada durante o 

festival é usada para cobrir gastos necessários durante a sua realização, e todo o 

lucro obtido usamos em vista da aquisição da sede da Comunidade Católica Shalom 

na cidade do Natal. (Diretor Executivo). 

 

Percebe-se com as palavras dos dois que caso venha a existir um possível lucro, este 

seria utilizado nas próprias atividades realizadas pela comunidade, tendo em vista que um 

fator para esse ano seria a campanha de aquisição da própria sede. “A Missão também lança 

uma campanha com o objetivo de que, ao completar 30 anos, em 2022, a Missão tenha 

quitado a Casa da Paz, que é a sede do Governo Geral e o Centro de Evangelização de 

Petrópolis.” (COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2021). 

Quanto ao propósito do evento o Diretor Executivo define como:  

 

Proporcionar a cidade do Natal, uma opção de lazer, cultura, esporte (Diretor 

Executivo). 

 

Nesse sentido, o Halleluya vem como uma forma de entretenimento que integra 

diversas atividades voltadas para o lazer, esporte e cultura. Para Dias (2003, p.17), “Os 

eventos religiosos constituem-se em expressões culturais de determinados grupos sociais”. O 

Diretor de Comunicação citou também a valorização da cultura, através da promoção de um 

festival que contém artes integradas e acrescenta a perspectiva da espiritualidade, conforme a 

citação a seguir: 

 

Valorizar a cultura, promover um festival de artes integradas e nesse ambiente de 

qualidade, beleza, diversão apresentar uma perspectiva de espiritualidade (Diretor 

de Comunicação).  

 

Com relação à influência do evento para o turismo na cidade, de acordo com a 

perspectiva do Diretor de Comunicação, várias caravanas se deslocam para participar do 

Halleluya. 

Basta olhar as caravanas que chegam de várias cidades, chegam vários ônibus para 

a participação no Halleluya. (Diretor de Comunicação). 

 

Nesse contexto, as caravanas que vem de diversas cidades para o evento, segundo 

Santos (2017) são organizadas por uma pessoa responsável que reúne um grupo e pessoas que 
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tem alguns gostos comuns. Para o Diretor Executivo o evento desloca pessoas das 

proximidades da cidade pelo período dos três dias, conforme exprime a seguir: 

 

O festival Halleluya traz para a cidade várias pessoas dos arredores da grande Natal 

pelo período de três dias. (Diretor Executivo). 

 

Diante das afirmações do Diretor de Comunicação e do Diretor Executivo percebe-se 

um alinhamento entre o posicionamento dos dois, quanto à influência do evento para o 

turismo, posto que segundo Britto e Fontes (2002) com a realização de um evento em uma 

cidade de vários dias movimenta meios de hospedagens, restaurantes, setor de transporte, 

dentre outros.  

Em síntese, observa-se que o crescimento e impacto do Festival Halleluya entre os 

anos 2009 a 2019 na cidade de Natal possibilita uma nova forma de lazer, valorizando a 

cultura e a espiritualidade, que impulsiona a vinda de diversas caravanas para a cidade. Tal 

fato mostra que há um grande número de pessoas na cidade nesse período, contribuindo para a 

movimentação da economia local.   

 

4.5 Perspectivas para o planejamento na próxima edição do Halleluya, diante da 

realidade pós-pandemia em 2022 

 

As perspectivas do planejamento da edição do Halleluya para o ano de 2022 incluem 

as medidas dos protocolos de sanitários adotadas perante a Covid-19, a adaptação do festival, 

o número estimado de participante e a expectativa da organização em retornar após dois anos 

sem a ocorrência do evento. 

Nesse sentido, o Diretor de Comunicação afirma que avalia os protocolos e ainda 

acentua que diante de medidas muito limitadas, o evento não teve como ser realizado na 

edição do ano de 2021. Conforme a colocação a seguir:  

 

Protocolos de higiene e sanitários já são adotados, e esse ano estamos avaliando os 

protocolos diante da covid 19. O evento não tem como ser realizado com medidas 

muito restritivas, por isso não realizamos em 2021 mesmo já tendo várias 

liberações. Por segurança a vida optamos em não realizar. (Diretor de 

Comunicação). 
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Quanto à adaptação para o ano de 2022, ele destaca os desafios financeiros. Visto que, 

promover um evento desse porte demanda um custo alto, conforme visto no tópico anterior.  

 

Um ano bem difícil de recomeçar, muitos desafios financeiros. Uma certeza é a 

adaptação aos protocolos para evitar um surto de covid. (Diretor de Comunicação). 

 

Em relação ao número de participantes para a edição do ano de 2022, observa-se que a 

meta é ultrapassar o público de cada ano anterior. Mais de 100 mil pessoas marcaram 

presença na 10ª edição do Festival Halleluya em 2019 (COMUNIDADE CATÓLICA 

SGALOM, 2019). Sendo o recorde de participantes de todas as edições de Natal. 

 

Queremos sempre superar o último halleluya... queremos chegar nos 3 dias de 

evento a mais de 100 mil pessoas. (Diretor de Comunicação). 

 

Assim, percebe-se que conforme os anos foram se passando há um aumento 

considerável de pessoas frequentando o evento. Para Mendonça e Perozin (2014) a 

mensuração da quantidade de pessoas que frequentarão o evento e a definição do público alvo 

em faixa etária, sexo, profissão, escolaridade, dentre outros são modos de se preparar para 

atender ao público.  

A perspectiva de público é feita com dados do ano anterior do Halleluya, constituindo 

uma meta de crescimento a cada ano, de acordo com o Diretor de Comunicação: 

 

O ano anterior, e fazemos uma meta de crescimento (Diretor de Comunicação). 

 

Essa análise da meta de crescimento é importante para perceber quais são as 

tendências em termos de número de pessoas a cada realização da edição do Festival. Assim, 

pode-se dizer que o pós-evento é um dos pontos relevantes para essa análise, visto que 

segundo Matias (2010) é através de uma avaliação, após o fim do evento, que consegue-se ter 

uma noção do que precisa melhorar para as próximas edições.  

No que se refere aos desafios, destaca-se as dificuldades em relação aos preços dos 

fornecedores que tem aumentado e as limitações das leis de incentivo quanto à captação de 

recursos. 

O maior desafio é o preço cobrado pelos fornecedores. Tem serviço que triplicou o 

valor, mas as cotas de captação são bem restritivas mesmo em tempos tão difíceis 

as leis de incentivo têm muitos limitantes (Diretor de Comunicação). 
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O preço cobrado pelos fornecedores é um fator de impacto no evento, tendo em vista 

que influencia na qualidade do que é ofertado pelo mesmo. Destarte, Giacaglia (2010) 

menciona que para escolha dos fornecedores faz-se necessária uma pesquisa de preço e de 

qualidade dos produtos que serão utilizados no evento. 

  Quanto à expectativa da organização a retornar com o evento, diante do contexto de 

pandemia dos últimos dois anos, os organizadores tem demonstrado entusiasmo. 

 

As melhores, ansiosos para contemplar a arena cheia, tomada de pessoas cantando, 

dançando e se divertindo (Diretor de Comunicação). 

 

 As expectativas com relação ao evento é algo que causa entusiasmo nos 

organizadores em dar continuidade ao Festival Halleluya. Quanto ao Diretor Executivo 

ressaltou os cuidados em relação ao ‘processo de saída da pandemia’, citando a volta dos 

eventos da comunidade em que o público tem correspondido com o retorno. 

 

Estamos otimistas, porém com muita cautela, pois ainda estamos em meio ao 

processo de saída da pandemia. Porém estamos em meio ao processo de saída da 

pandemia. Porém estamos retornando com ousadia, com o melhor em nossos 

eventos e o público tem correspondido (Diretor Executivo). 

 

Mesmo sendo um ano que tenha algumas limitações e as leis de incentivos para a 

captação de recursos se torne limitantes, os organizadores querem retornar com o melhor, e 

mantém uma posição otimista para a realização do evento.  

Em suma, observa-se que os organizadores do Halleluya não estão pensando em 

adaptar os protocolos sanitários para evitar surto de Covid-19 e tem uma perspectiva de 

superar o número de pessoas das edições anteriores. Já os fornecedores estão com preços altos 

e as leis de incentivo são bem limitantes para captação de recursos. Entretanto, há um 

otimismo em relação às expectativas do Festival e ao público que esperam receber com 

diversas atrações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os resultados descritos no planejamento do Festival Halleluya Natal, 

tecendo as considerações finais quanto aos objetivos é preciso ressaltar que, o planejamento 

do festival é dividido em comissões organizadoras, porém houve divergências nas respostas 

ficando a comissão dividida entre 4 a 8 setores, sendo eles: direção executiva, direção geral, 

direção artística, evangelização, comunicação, financeiro, engajamento e secretaria.  

Foi possível ainda analisar que a antecedência para planejamento do evento se dá entre 

10 a 8 meses, conforme a data da realização vai se aproximando as frequências das reuniões 

aumentam de mensal, para quinzenal, e posteriormente semanal. Sabe-se que um bom 

planejamento de eventos requer antecedência para evitar possíveis imprevistos e 

contratempos.  

No que consiste como estratégia de planejamento dos organizadores para a execução 

do Festival, diante do que foi apresentado pelos organizadores, utiliza-se as leis de incentivo 

fiscal como a principal fonte de captação de recursos, sendo esses muito limitantes.  

Sobre o público alvo foi possível observar que o público principal são os jovens, 

consequentemente entram as famílias e todos os espaços do evento são pensados para todos os 

públicos. Em vista disso, todas as atrações e estrutura, escolha de fornecedores para o evento 

são considerados a partir desse público. Onde a escolha dos fornecedores para a organização é 

de suma importância pela cotação de valores e profissionalismo.  

Em relação à comunicação o evento contém uma página no Instagram 

@HalleluyaNatal, onde é feita a comunicação com o seu público, e a divulgação do evento e 

de patrocinadores, atrações e datas. Em contrapartida, não existe um site específico do evento 

da edição na cidade do Natal, onde possa encontrar dados ou informações sobre as edições já 

realizadas na cidade. Existe um site geral do evento, em que é possível encontrar informações 

sobre o Festival Halleluya de Fortaleza, porém não se encontra muitas informações sobre as 

outras edições, ou a própria história do evento. No que tange as estratégias de divulgação do 

evento em Natal, além do uso do Instagram oficial, existe um plano de marketing envolvendo 

TV, rádio, panfletagem, busdoor e outdoor. 

No que se refere ao crescimento e impacto do Festival Halleluya entre os anos de 2009 

e 2019, é possível perceber um crescimento em números de pessoas que participam do festival 

e uma mudança na estrutura e lugar do evento ao longo dos anos na cidade de Natal. Um fator 

que tem auxiliado nesse crescimento foi à busca por superar as edições anteriores a cada ano, 

e o evento nunca permanecer o mesmo, em relação às atrações e espaços que o evento 
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oferece. Além da intensidade de propagação da comunicação na Internet, e da própria 

divulgação que já é realizada todos os anos. Conforme foi evidenciado pelo Diretor de 

Comunicação, é um evento que cresce ao longo dos anos, que já conta com 10 edições na 

capital, está em Natal desde 2009, na sua última edição em 2019 antes da pandemia, registrou 

nas três noites de festa 100 mil pessoas, é importante ressaltar que mesmo sendo um evento 

grande, nunca houve um registro de violência, um evento feito para se propagar bons valores. 

Todavia, é um evento caro e os preços dos fornecedores têm aumentado, 

principalmente após o contexto da pandemia. Nesse ponto, é necessário frisar que apesar do 

Halleluya ser um evento de grande porte, movimentar pessoas e a economia local, ele não 

possui um fim mercadológico e conforme foi visto anteriormente, é um evento realizado para 

se auto pagar. Ou seja, todos os rendimentos obtidos no evento, são utilizados para pagar os 

custos que o evento gera para a organização.  

No que compreende as perspectivas para o planejamento na próxima edição do 

Halleluya para o ano de 2022 conclui-se que existe sim uma preocupação quanto aos 

seguimentos das normas sanitárias de segurança, motivo inclusive pelo qual não ocorreu a 

edição do ano anterior 2021, onde alguns eventos de grande porte já estavam acontecendo 

com medidas restritivas, e por segurança optou-se por não realizar em proteção a vida, onde o 

período de 2022, ainda exige muita cautela. 

Pode-se concluir que existe expectativa dos organizadores em relação à execução do 

evento para o ano de 2022, entretanto, é preciso analisar que diante do contexto deste tempo, 

existem vários desafios que a comissão irá enfrentar, em que é importante utilizar das 

estratégias já descritas para uma boa execução. Quanto à caracterização da organização do 

festival, foi possível verificar que não há um alinhamento do que está sendo feito, sendo 

possível notar algumas respostas divergentes a mesma pergunta, um dos motivos pode estar 

aliada ao perfil do entrevistado, onde é o primeiro ano do Diretor Executivo assumindo o 

planejamento geral do evento, tendo ainda pouca experiência com a organização do festival 

em Natal, diferente do Diretor de comunicação que está presente na comissão desde a terceira 

edição do evento na capital, tendo participado inicialmente na comissão da  equipe de 

evangelização e assumindo a equipe de comunicação até o presente momento, vale  ressaltar 

que a experiência de ambos em planejamento é vivido na prática.  

O presente trabalho buscou analisar a percepção de alguns organizadores do Festival 

Halleluya em Natal- RN, tendo algumas limitações, por ter sido realizado em um período em 

que o evento não estava em planejamento ainda, e houve transferências de alguns 

missionários que já faziam parte da edição do Halleluya há alguns anos. Esse fato dificultou o 
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contato, além de ter sido um período em que estava retornado os eventos de forma presencial, 

onde quase todos os fins de semana sempre estavam marcados por eventos, tanto para a 

autora, quanto para os organizadores. Para futuros estudos pode ser feito uma pesquisa in loco 

no período do evento, mais aprofundada. 

O trabalho contribui para futuros estudos sobre aprendizado na prática planejamento 

de eventos religiosos, visto que o Halleluya é um evento realizado por membros da 

Comunidade Católica Shalom, que na prática vão aprendendo a executar um dos maiores 

eventos religiosos da América Latina. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO COM OS PRINCIPAIS INTEGRANTES DA 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

PARTE I - Perfil do entrevistado 

1. Faixa etária:  

(    ) Entre 20 e 24 anos 

(    ) Entre 25 e 33 anos 

(    ) Entre 34 e 42 anos 

(    ) Entre 43 e 51 anos 

(    ) Entre 52 e 60 anos 

(    ) Acima de 60 anos 

 

2. Reside em Natal? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3. Qual o seu gênero? 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

4. Qual estado civil? 

(    ) Solteiro 

(    ) Casado 

(    ) Divorciado 

(    ) Viúvo 

 

5.Qual seu nível de escolaridade? 

(    ) Fundamental Incompleto 

(    ) Fundamental Completo 

(    ) Médio Incompleto 

(    ) Médio Completo 

(    ) Superior Incompleto 
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(    ) Superior Completo 

(    ) Pós-Graduação Incompleta 

(    ) Pós-Graduação Completa 

 

5.1 Se tiver nível superior completo qual é o curso?______________________________ 

5.2 Se tiver pós-graduação completa, qual é o curso?_____________________________ 

 

6. Qual é o seu cargo na equipe de organização do evento?_________________________ 

 

PARTE II – Percepção da comissão organizadora do Halleluya 

 

7-Quantos setores compõem a comissão organizadora do evento? 

8- Quais são esses setores e sua função? 

9- Qual é o seu papel nessa comissão organizadora? 

10-Como é realizada as reuniões da comissão? 

11-Qual a estratégia para a captação de recursos? 

12-Qual o público alvo do evento? 

13-Como é realizada a divulgação? 

14-Como são escolhidas as atrações? 

15-Como é feita a escolha dos fornecedores? 

16-O evento possui um site, com as informações atualizadas do festival (histórico, atrações, 

edições)? Se sim, qual é o site e que informações vocês costumam colocar nesse site? 

17- O que incentivou a realização da primeira edição do festival na cidade? 

18-Qual o impacto do evento na cidade que vocês observam ao longo dos anos? 

19- O que é feito com o rendimento dos produtos vendidos durante o evento?  

20- Qual é o propósito do evento? 

21- Para vocês, o festival influencia o turismo na cidade? 

22-Quais os protocolos que serão adotados pelo festival para a sua execução? 

23-O que será adaptado para edição de 2022? 

24-Qual o número estimado de participantes para a edição de 2022? Como vocês obtém 

informação sobre essa estimativa?  

25-Quais são os desafios observados para a edição do festival neste ano? 

26- Qual é a expectativa da organização em retornar, após o contexto da pandemia?  

 


