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1 INTRODUÇÃO  
 

O turismo religioso é um segmento do mercado turístico em crescente 

expansão. Conforme o Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do 

Turismo, no ano de 2014, cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo País 

levados pela fé movimentando cerca de 15 bilhões de reais. E a expectativa é de 

crescimento, pois o aumento da demanda tem levado o setor a gerar novos produtos 

turísticos destinado aos visitantes com objetivos que vão além da espiritualidade. 

Dias (2003) apud Pereira et al. (2008), apresenta uma classificação de 

atributos turísticos e religiosos que leva em consideração o destino, o objetivo e a 

motivação. São eles: a) Santuários de peregrinação; b) Espaços religiosos de 

grande significado histórico-cultural; c) Encontros e celebrações de caráter religioso; 

d) Festas e Comemorações em dias específicos; e) Espetáculos artísticos de cunho 

religioso; f) Roteiros de Fé. Com base nesta classificação, o autor destaca a 

possibilidade de encontrar peregrinos com diferentes motivações ultrapassando 

muitas vezes o caráter religioso e espiritual. Abrangendo fatores como a busca pelo 

conhecimento histórico, cultural, patrimonial e artístico.   

Com relação as romarias, Sachis (2006) destaca que há uma dimensão de 

turismo na peregrinação, além de uma articulação com a estrutura da economia. Na 

mesma perspectiva Godbey (1994) apud Santos (2011) ressalta que os romeiros se 

preparam não somente para a festa religiosa em si, mas para um acontecimento 

econômico/social. Os peregrinos planejam as datas, o transporte conjunto, as 

acomodações, e as atividades paralelas ao ato religioso.  E o que no passado era 

considerado uma atividade penosa, de sacrifício, dar lugar a um ato agradável, em 

que podem ser conjugados a cerimônia religiosa com o lazer. Neste sentido, os 

peregrinos, assim como qualquer outro viajante ocupa lugar de destaque no turismo 

religioso, na medida em que também são consumidores de bens e serviços. 

Conforme Moura (2015) as ‘romarias são manifestações do catolicismo 

popular capazes de movimentar multidões em diversos países do mundo’. Os fiéis 

cumprem sua devoção, percorrendo quilômetros em meio a cânticos, rezas e 

orações. O ato de peregrinar é uma prática que não é exclusiva do cristianismo, 

estando presente em outras religiões como o islamismo.  
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Internacionalmente milhares de fiéis buscam os lugares sagrados manifestando sua 

fé. Fátima em Portugal, é um dos santuários marianos mais visitados da Europa. Em 

2012, a cidade atraiu 5,5 milhões de peregrinos nacionais e estrangeiros. O 

crescimento deste afluxo turístico tem sido o principal fator de dinamização da 

região, gerando oportunidades de negócios, geração de emprego e, atividades 

ligadas direta ou indiretamente ao turismo (PRAZERES, 2014). 

Os santuários são constituídos como instrumentos de propagação de fé. 

Neles os indivíduos atingem a experiência do sagrado, vivenciam a espiritualidade e 

a alimentam a devoção. É possível encontrar no mundo grandes centros religiosos 

de atração de pessoas: Santuário de Fátima (Portugal), Basílica da Virgem de 

Guadalupe (México), Santuário da Virgem de Lourdes (França), Santiago de 

Compostela (Espanha), Santuário da Divina Misericórdia (Polônia), Igreja da 

Sagrada Família em Barcelona (Espanha), Basílica de Nossa Senhora de Aparecida 

(Brasil) e Catedral de Notre Dame, Paris (França), Basílica do Sagrado Coração 

(Bélgica), Catedral de Santa Maria del Fiore (Itália),  Catedral de Milão (norte da 

Itália), Catedral de Sevilha (Espanha) e Basílica de São Pedro (Roma). 

As igrejas católicas são importantes atrativos turísticos de uma região, pois 

além de templos sagrados, são obras arquitetônicas, históricas e culturais. Conforme 

Censo (2013/2014) elaborado pelo Serviço de Evangelização da América Latina, no 

Brasil existiam 350 santuários e 11.312 paróquias no País, sendo que os templos 

evangélicos somam mais de 220 mil (DOS ANJOS; LIMA, 2017). 

No Brasil, a romarias datam do século XVI, trazida pelos portugueses que 

aqui colonizaram. Desde então, centros de convergência religiosa destacam-se pela 

importância nacional, regional ou local.  O ato de peregrinar se estende por diversos 

santuários ou capelas. Algumas das romarias nacionalmente conhecidas são as que 

se dirigem a Aparecida, em São Paulo; ao Bom Jesus da Lapa, na Bahia; ao 

Canindé, no Ceará; ao Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade, em Goiás;  a 

Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, e a Belém no Pará, o Círio de Nazaré 

(MOURA, 2015). 

Em escala municipal, há no Brasil as chamadas “festas da padroeira”, que 

acontecem nos municípios, geralmente com relevância local ou regional, não 

obstante algumas exceções. Estas festas são consideradas pelas autoridades locais 
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como alternativa econômica de desenvolvimento regional, sendo muitas vezes 

incluída no planejamento turístico do município. 

No Rio Grande do Norte, a festa de Santa Luzia, padroeira do município de 

Mossoró, é realizada anualmente, e reúne milhares de pessoas, atraindo fiéis de 

diversos recantos do país. Tradicionalmente a festa tem início nos primeiros dias de 

dezembro e se estende até o dia treze, dia dedicado a Santa Luzia. Contudo os 

preparativos e organização iniciam meses antes, com a caminhada da Santa pelos 

bairros e municípios vizinhos. 

A devoção a Santa Luzia em Mossoró teve início por volta do século XVIII, 

trazidas pelos portugueses Antônio de Souza Machado e sua esposa Rosa 

Fernandes. O então proprietário da Fazenda Santa Luzia, construiu a capela em 

homenagem a Santa Luzia. A devoção e a festa concretizaram-se após a construção 

da capela, a qual no seu entorno desenvolveu-se um pequeno povoado que recebeu 

o nome de Santa Luzia. Em 1852 o povoado foi alçado a município recebendo o 

nome de Mossoró, e posteriormente pequena capela foi elevada a Catedral e a 

Santa foi considerada padroeira do município (CASCUDO, 2010). 

A programação da festa inclui missas, novenas, confissões, procissão, shows 

culturais, Abraço à Cidade, Micareta da Luz, cavalgada, corrida, caminhoneiros da 

luz, moto romaria, e o Oratório de Santa Luzia, espetáculo teatral que relembra a 

vida e o martírio da Santa Padroeira de Mossoró. 

Considerando a expressividade da Festa de Santa Luzia no segmento religioso, bem 

como o potencial turístico do evento e propulsor do desenvolvimento local, esta 

pesquisa pretende investigar o perfil socio econômico dos participantes da Festa de 

Santa Luzia Mossoró. Acredita-se que a partir das informações coletadas, será 

possível propor melhorias, ações e medidas em prol do turismo religioso em 

Mossoró e fortalecimento da economia do município. 

A importância do turismo religioso enquanto atividade econômica tem atraído 

a atenção de muitos investidores. E é neste cenário que independente de 

motivações entende-se que seja necessário um engajamento do poder eclesiástico, 

do poder público local e dos diferentes agentes econômicos para que os destinos 

com atrativos religiosos possam se firmar, principalmente os destinos com 

santuários. Ressalta-se que o turismo religioso demanda uma série de infraestrutura 

e serviços que geralmente são ofertados pelo mercado e não por organizações 
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religiosas. Neste sentido, este segmento contribui para muitos setores da atividade 

econômica, tais como agências de viagens, empresas de hospedagem, alimentação, 

transporte e comércio. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Geral: Investigar o perfil socioeconômico do participante do Evento Festa de Santa 

Luzia - Mossoró. 

 

Específicos: 

 Traçar o perfil do visitante do evento, no tocante a grau de instrução, idade, 

renda e outras variáveis socioeconômicas; 

 Quantificar a participação de vendedores autônomos e não registrados 

quanto a valor investido e faturamento previsto; 

 Identificar a viabilidade/aceitação por parte dos fiéis quanto a construção de 

um santuário dedicado a Santa Luzia e a propensão da doação de pecúnia 

para a Diocese para a construção do centro de romarias; 

 Aferir o público na Procissão de Santa Luzia e na concentração através de 

parceria com a Polícia Militar. 

3 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de identificar o perfil socioeconômico dos participantes do 

evento Festa de Santa Luzia em Mossoró, será utilizada técnica de survey com 

aplicação de questionário estruturado numa amostra probabilística aleatória simples 

dos participantes. Será adotado um intervalo de confiança de 95%, com uma 

margem de erro de 3% para mais ou para menos. A amostra será calculada a partir 

da estimativa de público informada pela organização do evento referente a 2018 

(intervalo de um ano). 

Desta forma a amostra foi definida em 1080 questionários aplicados durante o 

decorrer do evento.  A pesquisa foi aplicada durante o período noturno nos dias 01, 

06, 08,12 e 13 de dezembro. Como forma de obter uma amostra representativa da 

demanda do evento, os questionários foram aplicados nos momentos de abertura da 

festa, Oratório de Santa Luzia, Novenas e Procissão de Santa Luzia. 
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Quanto ao perfil do participante serão coletadas informações quanto a origem, 

gênero, escolaridade, faixa etária, profissão, renda, bem como questões referentes 

ao comportamento do visitante em Mossoró quando do evento, tais como meio de 

transporte, hospedagem, média de consumo, frequência de participação, 

possibilidade de retorno, impressões gerais e sugestões. 

Além do público do evento, serão aplicados questionário com todos os 

comerciantes formais cadastrados junto a Diocese (permissionários) e ambulantes 

instalados no entorno da Catedral de Santa Luzia e na área em que se realiza a 

Festa. 

Para os comerciantes no local da Festa, o questionário tem como intuito 

identificar o perfil do comerciante, o capital investido e o impacto em termos de 

renda que a atividade trará no período da Festa.  

 

4 RESULTADOS - PESQUISA SOCIOECONÔMICA DA FESTA DE SANTA 

LUZIA-2019 

 

As festas religiosas têm como uma de suas principais características a 

possibilidade de atrair um fluxo de visitantes, motivados pela fé e devoção. Esse tipo 

de festa é um atrativo em vários municípios. Geralmente consta com uma 

programação em comemoração a um santo, e muitas vezes recebe o nome de festa 

de padroeiro, se tornando um evento periódico da comunidade. 

Em Mossoró, no mês de dezembro a cidade se envolve na Festa da 

Padroeira Santa Luzia.  A programação do evento conta com missas, novenas, 

procissões, e uma programação cultural, com destaque para o Oratório de Santa 

Luzia, peça teatral de retrata o martírio da Santa protetora da cidade.  No ano de 

2019, conforme cálculo efetuado pela Polícia Militar de Mossoró, a estimativa de fiéis 

que participaram das festividades da Padroeira de Mossoró, atingiu 181.250 fiéis, 

distribuídos nos treze dias de festejos. O ponto alto da festa foi a procissão de 

encerramento no dia 13 de dezembro, cuja estimativa de público foi de 150.000 

devotos. 
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4.1 PERFIL DO PÚBLICO 

 

Durante a realização do Evento Festa de Santa Luzia a equipe de 

pesquisadores abordou os fiéis para a coleta dos dados. Foi inicialmente 

questionado sobre o local de moradia permanente do devoto. Esta informação 

permitiu classificar os visitantes como devotos locais (aqueles que residem em 

Mossoró) e turistas (provenientes de demais municípios).   

Em relação ao local de moradia, dos 1080 entrevistados, 946 eram residentes 

em Mossoró e 134 de outras localidades, especificamente de outros municípios do 

Rio Grande do Norte e dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, 

Paraná e São Paulo. Foram entrevistados também dois turistas internacionais, um 

proveniente da Irlanda e outro da Suécia.  

A informação referente a moradia reflete a capacidade do evento em atrair 

visitantes de outras localidades. Com efeito, conclui-se que a grande maioria do 

público se constitui de devotos locais. Todavia, o resultado demonstra que mesmo 

de forma modesta, há um fluxo de visitantes de outras localidades inclusive regiões 

e países, algo que demanda um planejamento por parte da organização do evento 

para que este potencial possa ser desenvolvido.  

Quanto ao gênero, os dados apontam que dos entrevistados, 39,44% 

pertencem ao sexo masculino e 60,56% ao sexo feminino, verificando-se que o 

percentual de mulheres que visitam a festa é superior em 21,12% ao dos homens. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos visitantes 
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Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

No que se refere a idade dos visitantes, o gráfico 1 apresenta a faixa etária 

dos entrevistados. Verificou-se que 66,7% dos entrevistados têm entre 18-45 anos, o 

que permite constatar uma participação significativa de pessoas jovens. Observa-se 

pouca expressividade a participação dos idosos acima de 65 anos (6,1%). Esse 

resultado é compreensível, uma vez que a população idosa muitas vezes sofre com 

problemas de saúde e mobilidade, optando por evitar grandes aglomerações.  

A escolaridade com maior frequência foi o segundo grau completo (34,9%), 

seguido de superior completo (20,7%) e superior incompleto (13,5%), conforme 

apresenta o gráfico 2. Quanto a ocupação dos entrevistados, verificou-se a 

predominância de profissionais de empresa privada, seguido de desempregado, 

empresário e estudante, conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 2 – Grau de escolaridade dos visitantes  

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico 3 – Ocupação/Trabalho dos visitantes 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A tabela 1 apresenta a faixa de renda dos entrevistados, os dados permitem 

avaliar o poder aquisitivo do visitante da Festa de Santa Luzia em Mossoró. A faixa 

de renda com maior frequência foi até um salário mínimo, tendo sido informada por 

28,3% dos entrevistados, enquanto 22,2% afirmaram possuir renda mensal entre um 

e dois salários mínimos.  

Tabela 1 - Faixa de renda dos visitantes 
Faixa de renda Frequência Porcentagem 

Até R$998 (até 1 sm) 306 28,3 

De R$999 a R$1.996 (Ac 1-2sm) 240 22,2 

De R$1.997 a R$2.994 (Ac. 2-3sm) 147 13,6 

De R$2.995 a R43.992 (Ac. 3-4sm) 64 5,9 

De R$3.993 a R$4.990 (Ac. 4-5sm) 29 2,7 

De R$4.991 a R$5.988 (Ac. 5-6sm) 21 1,9 

Acima de R$5.989 (Ac. 6sm) 42 3,9 

Não sabe/não informou 231 21,4 

Total 1080 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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O motivo religioso foi apontado por 73,2% dos entrevistados como a principal 

motivação para a participação na Festa de Santa Luzia, seguido do motivo cultural 

(11,1%). 

Gráfico 4 – Motivo da participação na Festa de Santa Luzia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os entrevistados foram questionados quanto ao número de vezes que 

participaram da Festa de Santa Luzia, destes, 11,9% afirmaram estarem 

participando pela primeira vez, e 62,7% disseram participar entre quatro vezes ou 

mais. Os dados demonstram que a maioria são participantes frequentes, bem como 

confirmam a religiosidade do fiel que permanece firme no seu propósito, não 

obstante as adversidades da vida. Por outro lado, os resultados sugerem também 

uma diminuta renovação do público e evidencia uma baixa capacidade do evento em 

atrair turistas.  

Dos entrevistados na Festa de Santa Luzia, 88,43% optaram por irem 

acompanhados, deste total, 34,7% com apenas um acompanhante e 29,2% 

preferiram ir em grupos com mais de três pessoas, conforme o gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Quantidade de Acompanhantes 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando questionados quanto ao meio pelo qual eles tomaram conhecimento 

da Festa de Santa Luzia, 67,4% dos entrevistados apontaram formas tradicionais de 

comunicação, como indicação de amigos, familiares, ou informações na igreja. Se 

por um lado é compreensível este resultado, tendo em vista o caráter da festa e dos 

participantes frequentes, que na maioria são devotos locais, por outro lado evidencia 

a necessidade de diversificar e aprimorar as estratégias de divulgação do evento. 

 

Gráfico 6 – Como tomou conhecimento da realização da Festa de Santa Luzia em Mossoró/RN 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Dos entrevistados não residentes em Mossoró, apenas 25 manifestaram 

interesse de pernoitar na cidade, e a maioria (68%) informou uma estimativa de 

gasto individual com hospedagem de até meio salário mínimo (R$ 499,00).  Os 

dados são coerentes com o perfil dos visitantes da Festa de Santa Luzia, a maioria 

de cidades próximas.  Embora não interrogado quanto ao meio de hospedagem 

utilizado, infere-se que os demais visitante não locais tenham preferência pelo 

retorno aos seus municípios de origem ou talvez o pernoite em casa de parentes e 

amigos. 

Todos os entrevistados foram interrogados quanto a estimativa de gasto 

individual com transporte. A maioria (70,4%) não estava disposta ou não soube 

informar a estimativa de gasto.  A opção mais citada situa-se na faixa de até R$ 

249,00 (28,1%).  

 

Gráfico 7 – Estimativa de gasto individual com transporte em Mossoró/RN

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

É prática usual em festas religiosas que os devotos e turistas religiosos ou não após 

as celebrações deslocarem-se para o entorno da igreja. Nestes lugares são montadas 

barracas e disponibilizado um comércio de artigos religiosos, alimentos e outros objetos. 

Assim, após o momento de oração os visitantes podem efetuar compras de souvenirs. Dos 

entrevistados, 31,7% afirmaram ter uma estimativa de até R$ 249,00 com a aquisição de 

souvenirs.  
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De modo geral o perfil do gasto dos visitantes da festa de Santa Luzia reflete as 

características da maioria dos participantes, ou seja, moradores locais, motivados pela 

religiosidade, assíduos ao evento, e poucas despesas durante a festa.  

 

Gráfico 8 – Gastos com a participação na Festa de Santa Luzia e estimativa de gasto individual com 

Souvenir/produtos religiosos 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A qualidade da Segurança, organização do Evento, limpeza e 

Acessibilidade/trânsito foram avaliadas pelos entrevistados. As informações estão 

detalhadas na tabela 2. No geral, 70% ou mais avaliaram como ótima ou boa os 

itens solicitados. Apesar de ser um percentual significativo, o item limpeza foi 

classificado como regular ou péssimo por 23,2% dos visitantes. Mais preocupante foi 

o item Acessibilidade/trânsito cuja avaliação foi classificada como regular e péssima 

alcançando 30,2%. O item segurança foi avaliado como regular por 10,3% dos 

entrevistados. 

Parece razoável acreditar que as respostas refletem a experiência que os 

devotos/turistas tiveram na ocasião, seja com utilização de meios de transporte, 

pouca diversidade de transportes à disposição, problemas de sinalização do trânsito, 

bem como a insatisfação com a limpeza de ruas e banheiros.  
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Tabela  2 - Grau de Satisfação – Visitantes 

Itens/Grau de satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 40,2% 47,4% 10,3% 2,1% 00% 

Organização do Evento 55,6% 40,7% 3,5% 0,1% 100% 

Limpeza 32,3% 44,4% 21,3% 1,9% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 24,8% 45,0% 20,2% 10,0% 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando questionados sobre o que mais agradou na cidade, a religiosidade e 

a Festa de Santa Luzia foram apontadas por 45% dos entrevistados, enquanto 

39,2% preferiram não opinar. Se considerarmos somente os não residentes em 

Mossoró, o percentual associado a elementos religiosos sobe para 56,7%, e 12% 

responderam “não sabe/não informou.  Os resultados sugerem que os visitantes 

consideram não ter condições ou elementos para avaliar com rigor itens solicitados 

tendo em vista o pouco tempo na cidade, assim como os devotos locais preferiram 

se omitir ao invés de avaliarem motivados pelo momento da festa. 

 

Gráfico 9 – O que mais agradou na cidade 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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A satisfação com a Festa de Santa Luzia – Mossoró, pode ser expressa pela 

quantidade de visitantes que estão dispostos a retornar ao evento. Ressalta-se que 

a dinâmica da festa é impulsionada em grande parte pelo devoto local, que conforme 

constatado anteriormente é um frequentador assíduo do evento e cujo religiosidade 

é sua principal motivação.  

Foi questionado o desejo de que a cidade de Mossoró possuísse um 

santuário dedicado a Santa Luzia. Dos entrevistados, 93,33% responderam que sim. 

Quando perguntado se estes, estariam dispostos a contribuir para a construção do 

santuário, a resposta foi positiva para 74,35% dos entrevistados. Quanto ao possível 

local de construção do santuário, a localização na Serra de Santa Luzia foi a 

preferência de 57,8% dos devotos. 

 

Gráfico 10 – Local que gostaria que fosse construído o santuário dedicado a Santa Luzia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

4.2 PERMISSIONÁRIOS 

 

Paralelo a festa religiosa, nas ruas ao entorno da igreja forma-se um comércio 

de produtos e serviços, são os permissionários e ambulantes. No comércio são 

disponibilizados desde artigos religiosos, camisas da festa, artesanato, alimentos e 

outros.  
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Gráfico 11 – Faixa etária dos permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Foram aplicados 160 questionários aos permissionários.  Traçando um perfil 

dos mesmos, constatou-se 78 do sexo masculino e 82 femininos. A faixa etária com 

maior frequência situou-se entre os 35 e 45 anos (28,1%). Quanto ao grau de 

instrução, 31,3% possuem segundo grau completo e 26,9% primeiro grau 

incompleto, conforme o gráfico 12. Dentre os entrevistados 130 administram o 

empreendimento e 120 são proprietários. 

 

Gráfico 12 – Grau de instrução / Formação dos permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Foi verificado que 114 (71,3%) dos permissionários residem em Mossoró. Os 

demais são provenientes de 20 cidades, a maioria do Rio Grande do Norte e Ceará. 

Com expressiva representatividade de municípios com tradição em festas religiosas, 

como Juazeiro do Norte (14) e Canindé (7), ambas no Ceará. 

Dos 160 entrevistados, 70 participam do evento há mais de cinco vezes, 

enquanto 44 afirmaram está participando primeira vez. Quanto ao número de 

funcionários, 53 trabalham sozinhos e 62 com apenas um ajudante. A distribuição 

conforme o tipo de permissão pode ser conferida no gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Tipo de permissão para venda de produtos – Permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O comércio de lembranças, artigos religiosos, alimentação e outros produtos 

movimenta os eventos religiosos e promovem dinamização econômica. Quando 

questionados quanto ao valor investido, aproximadamente 40,7% investiram valores até R$ 

1000,00 e 15,6% afirmaram investir valor acima de R$ 3001,00. 
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Gráfico 14 – Valor investido em mercadorias para revenda neste evento – Permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando questionadas quanto a previsão de faturamento, muitos dos entrevistados 

usaram como parâmetro experiência passadas., tendo em vista a participação em edições 

anteriores do evento e em festas de características semelhante. A quantidade de 

entrevistados que declararam não saber ou preferiram não informar alcançou 29,4%, 

sugerindo insegurança quanto ao faturamento. 

 
 

Gráfico 15 – Previsão de arrecadação na Festa de Santa Luzia- Permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação ao consumo de energia elétrica 73,8% dos entrevistados atinge no 

máximo, o valor de R$ 100,00. 
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Gráfico 16 - Valor pago com a utilização de energia – Permissionários 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A percepção dos permissionários quanto ao evento Festa de Santa Luzia – 

Mossoró/2019 está descrita na tabela a seguir. De forma geral, o evento foi bem 

avaliado nos itens segurança, organização do evento, limpeza e 

acessibilidade/trânsito. O item que gerou mais descontentamento foi a acessibilidade 

trânsito, avaliado como regular ou péssimo por 24,4% dos entrevistados. 

 

Tabela 3 - Grau de Satisfação – Permissionários 
Itens/Grau de satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 35 52,5 8,1 4,4 100% 

Organização do Evento 42,5 47,5 9,4 0,6 100% 

Limpeza 30 53,1 10 6,9 100% 

Acessibilidade/Trânsito 18,8 56,9 13,1 11,3 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Foi permitido que os entrevistados externassem suas 

sugestões/críticas/opiniões referentes ao evento. A maioria se referiu aos seguintes 

pontos: medidas para melhorar o fluxo de pessoas e de veículos, este último 

segundo alguns entrevistados “invadem” e impedem a visibilidade das barracas; 

banheiros químicos; organização do espaço e distribuição das barracas; e pedidos 

de maior divulgação. 
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4.3 AMBULANTES 

 

A pesquisa contemplou a participação de 160 ambulantes. 

Aproximadamente 60,1% possuíam mais de 35 anos e eram oriundos em sua 

maioria de Mossoró e municípios próximos, além de uma boa representatividade 

provenientes dos estados vizinhos, com destaque para o Ceará. A distribuição do 

tipo de produto comercializado é apresentada na tabela 4, logo a seguir: 

 

Tabela 4 - Tipo de produto comercializado – Ambulantes 
Produto Quantidade  Porcentagem 

Bebidas 37 23,1 

Fast Foods (frit/salg/doce) 23 14,4 

Embutidos 1 0,6 

Comidas Típicas 10 6,3 

Sorvetes/P.Lácteos 7 4,4 

Prod. Industrializados 20 12,5 

Artigos Religiosos 10 6,3 

Outros 52 32,5 

Total 160 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando inquiridos quando ao valor investido, pouco mais de 51,3% 

afirmaram investir no máximo R$ 1000,00. O percentual elevado de ambulantes que 

responderam não saber ou não desejo informar (28,1%) sugere uma falta de 

planejamento e dificuldade deles ao definir expectativas quanto ao volume de 

vendas. 

 

Gráfico 17 - Valor investido em mercadorias para revenda neste evento – Ambulantes 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Quanto a previsão de receita dos ambulantes é apresentada no gráfico 18. 

Gráfico 18 – Previsão de Arrecadação na Festa de Santa Luzia - Ambulantes  

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Tem-se na previsão de arrecadação uma insegurança para estimar valores 

representando 35,6% não sabendo informar ou não desejo informar, confirmando a 

falta de planejamento e dificuldade dos mesmos ao definir expectativas quanto ao 

volume de vendas. Em seguida com maior representatividade, 22,5% tem uma 

estimativa de arrecadação de até R$ 1 mil reais. 

Quanto a avaliação do evento por parte dos ambulantes, em relação à segurança, 

organização do evento, limpeza e acessibilidade/trânsito: 

 

Tabela 5 - Grau de Satisfação – Ambulantes 

Itens/Grau de satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 43,1 38,8 15,6 2,5 100% 

Organização do Evento 36,3 48,1 10 5,6 100% 

Limpeza 33,8 39,4 18,8 8,1 100% 

Acessibilidade/Trânsito 25,6 39,4 28,1 6,9 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Verifica-se uma boa avaliação referente a organização do evento, reflexo do trabalho 

da equipe responsável pelo planejamento e execução da festa.  Na percepção dos 

ambulantes é imprescindível a melhoraria na distribuição dos espaços, garantir mais 

segurança, e cuidar mais da limpeza. Um percentual de 15,6% apontou a necessidade de 

melhorias na organização do evento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo por objetivo identificar o perfil socioeconômico do participante do 

evento “Festa da Santa Luzia” no município de Mossoró/RN. A análise dos 

resultados nos permite tecer algumas considerações: 

 O evento Festa de Santa Luzia, é uma importante manifestação religiosa, que 

consegue atrair um contingente elevado de visitantes de diversas cidades. 

Possui atrativo turístico no contexto local, porém, baixa capacidade de 

atração de público externo. A comunidade local, a devoção e a fé na 

Padroeira Santa Luzia são as principais motivações para participar do evento.  

 Mesmo movimentando um grande fluxo de devotos, não foi verificada um 

inter-relação evidente de religiosidade, consumo e lazer. Não temos 

elementos suficientes para afirmar se o distanciamento com o comércio ou 

baixo consumo se dá por opção, escassez ou falta de diversidade de oferta. 

Todavia, a análise sugere que à oferta disponibilizada ao frequentador da 

festa não é satisfatória para atrair o interesse do devoto.  

 Recomenda-se um maior engajamento e articulação dos organizadores no 

sentido de criar estratégias para que o turismo religioso possa ser 

desenvolvido em suas potencialidades. Ademais, sugere-se que o turismo 

religioso não seja trabalhado de forma isolada, o mesmo pode ser favorecido 

pela oferta turística disponível, havendo uma complementação com os 

atrativos locais. 

 Ações de fomento que visem o desenvolvimento da oferta e da infraestrutura 

turística local e que busquem ampliar o alcance da demanda efetiva e 

potencial, são necessárias para um adequado aproveitamento das 

potencialidades existentes. 

 Necessária a atuação da igreja, da equipe de organização da festa e do poder 

público no sentido de sanar as falhas apontadas pelos entrevistados, 

especialmente em termos de: acessibilidade, trânsito, segurança, distribuição 

dos espaços e limpeza. 
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