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INTRODUÇÃO 

O esporte universitário pode ser definido como a prática esportiva executada por estudantes de 

graduação ou pós-graduação que estejam regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) pública e/ou privada, e que em tese realizem suas atividades esportivas no ambiente 

universitário (BORGES; BUONICORE 2007; MARONI, 2012; SILVA 2019). Assim, o esporte 

universitário é um segmento particular que sofre a influência de diversos fatores históricos, sociais, 

culturais e legais, podendo ser caracterizado como uma junção de todas as manifestações esportivas 

previstas em nossa lei geral do esporte (Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que prevê as seguintes 

manifestações: educacional, participação, rendimento e formação - BRASIL, 1998). Além disso, o 

esporte universitário também se manifesta como um produto, importante para seus consumidores 

diretos e indiretos, que apesar de se constituírem como um público segmentado, possuem altíssimo 

interesse e participam ativamente de sua construção e transformação (PALMA, 2009; MARONI, 2012), 

como por exemplo, os eventos esportivos organizados no contexto universitário.  

Os eventos esportivos incentivam o desenvolvimento econômico, social, lúdico e educativo de 

uma cidade ou região que os sedia e realiza (RIBEIRO et. al., 2020; CHAPPELET, 2012; PREUSS, 

2019 apud RIBEIRO; CORREIA, 2022, p. 13) e quando planejados, organizados e realizados de forma 

eficiente, podem ampliar o prestígio da região e gerar novos serviços para a população local 

(RIBEIRO; CORREIA. 2022). Ao utilizarem uma avaliação adequada, os eventos se constituem como 

um produto, cuja realização pode gerar movimentação social e financeira, trazendo benefícios 

consideráveis aos seus envolvidos (GIACOMETTI, 1991 apud MALTA, 2008, p. 24; RIBEIRO et. al. 

2018), permitindo uma atuação multidisciplinar em diversas áreas, como administrativa, financeira, 

comunicação, direito, gestão de pessoas, instalações, institucional, cultural, social e política.  

Em relação à sua participação, os eventos esportivos muito se assemelham e se relacionam ao 

esporte universitário, de acordo com Ribeiro & Correia (2022) um evento esportivo pode ser definido 

como:  

Um acontecimento planejado no qual ocorrem atividades esportivas, num determinado 

tempo e lugar, que visa promover uma relação positiva entre a organização e o seu 
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público-alvo, com vista ao alcance de determinados objetivos. (RIBEIRO & CORREIA. 

2022, p. 13).  

Pesquisadores na área da organização de eventos esportivos dividem o planejamento em 

algumas fases e essa classificação apesar de variar entre os autores (MALLEN & ADAMS, 2013; 

HATZIDAKIS & BARROS, 2019; RIBEIRO & CORREA, 2022) se relacionam entre si. O modelo de 

planejamento de eventos elaborado por Mallen & Adams (2013) que o define em quatro fases: Fase de 

Desenvolvimento - caracterizada pela criação de estruturas de governança, de redes de 

relacionamento, políticas, práticas de voluntariado e participações em programas de responsabilidade 

social; Fase de Planejamento Operacional - caracterizada pela criação e facilitação dos planos formais, 

detalhados, lógicos e integrados, assim como dos planos de contingência e processos de 

aprimoramento; Fase de Execução, Monitoramento e Gestão - caracterizada pela implementação dos 

planos operacionais, monitoramento das atividades finais, prevenção de irregularidades e soluções de 

problemas; e por fim, a Fase de Avaliação e Reedição - caracterizada pela avaliação dos processos, 

da entrega do evento e das alterações para o próximo evento.  

A Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) é um torneio universitário anual realizado na 

cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Criado em 1978, é organizado pela 

Associação Atlética Acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFScar) e pela Associação 

Atlética Acadêmica do Campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) e têm como 

finalidade estimular a prática saudável do esporte, bem como a integração sociocultural entre os 

participantes (ATLÉTICA UFSCAR, 2014). 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a organização e o desenvolvimento da Taça 

Universitária de São Carlos (TUSCA), caracterizando o evento a partir da evolução e complexidade de 

sua organização, público, modalidades e ações sociais desenvolvidas. O objetivo secundário foi 

identificar as principais mudanças que ocorreram no evento que possibilitaram ampliar sua capacidade 

ao longo de suas edições. Por fim, a partir do andamento da análise dos resultados obtidos, busca-se 

propor contribuições para eventos similares que tenham como foco atuar, organizar e desenvolver o 

esporte universitário no Brasil.   

METODOLOGIA 

A partir dos conceitos de Creswell (2021), trata-se de um estudo epistemológico de perspectiva 

pragmática, centrado nas ações, situações e suas consequências, têm como foco as aplicações e 

possíveis contribuições da pesquisa ao evento estudado ou a eventos com objetivos similares. A 

pesquisa é descritiva e busca apresentar as características e a evolução do evento como um todo, 

podendo essa descrição estabelecer ou não correlações explicativas sobre o mesmo. A abordagem é 

qualitativa e a estratégia de investigação utilizada é o estudo de caso onde busca-se entender os 

fenômenos relacionados ao evento estudado segundo a perspectiva dos(as) organizadores(as).  

A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 6 

(seis) participantes, membros das entidades estudantis que atuaram ativamente em uma das diretorias 
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e/ou presidência que coordenou o planejamento, organização e realização de pelo menos uma edição 

do evento. O recorte temporal para coleta de dados e análises abrangeram os(as) participantes 

envolvidos(as) com a realização das 3 (três) últimas edições da TUSCA em 2017, 2018 e 2019. As 

perguntas envolveram temas/questões sobre o objetivo do trabalho e buscaram suscitar concepções e 

opiniões dos participantes (CRESWELL, 2021), sendo baseadas em um número de temas chave, que 

permitiram futuras questões relacionadas ao tópico do problema (CRESWELL, 2021).  

Após submissão e aprovação pelo comitê de ética em pesquisa, tendo por número do CAAE: 

51439021.5.0000.5404, os(as) participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) e as entrevistas foram agendadas, realizadas e gravadas através da plataforma de reuniões 

online Google Meet. Após a gravação, as entrevistas foram transcritas e analisadas através da Análise 

de Conteúdo.  

Para análise dos resultados foi utilizado a Análise de Conteúdo de Bardin (1977), nas seguintes 

etapas: pré-análise; exploração de materiais; tratamento, inferência e interpretação dos resultados. A 

Análise de Conteúdo refere-se à definição de categorias e subcategorias pertinentes aos propósitos da 

pesquisa (BARDIN, 1977). Através desse procedimento é possível construir categorias e 

subcategorias, que neste trabalho foram construídas a partir de um viés dedutivo, partindo dos 

pressupostos do modelo de Mallen e Adams (2013) para a categorização.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da categorização parcial dos dados e análise das entrevistas foi possível compreender 

a importância de cada uma das etapas da organização de eventos para os(as) entrevistados(as). 

Categoria 1 “Fase de Desenvolvimento do Evento”, que é de suma importância durante o 

planejamento, uma vez que é a partir desta etapa que todo o evento é idealizado, pensado e 

estruturado, servindo de pilar para as etapas seguintes (MALLEN & ADAMS, 2013). Durante as 

entrevistas foi possível perceber o quanto esta fase de concepção é presente e fundamental para a 

organização da Taça Universitária de São Carlos, como podemos exemplificar no trecho da 

Entrevistada 1: “No momento que elas [Atléticas Organizadoras] trocam a gestão, a nova gestão já 

começa a elaborar uma carta convite [...] para as empresas de evento e esportivo [...] já começam a 

fazer as reuniões em conjunto [...] e pensar na próxima edição” e do Entrevistado 2: “O evento começa 

com as Atléticas sendo organizadas em pastas [...] algumas são criadas, porque essa otimização de 

processo é constante [...] então cada um tem sua responsabilidade [...] e as decisões são ‘bem’ de 

cada diretoria”. Ao serem perguntados sobre a organização do evento, inicialmente já surgem 

menções as pastas que compõem o organograma da TUSCA, as funções que cada diretor e/ou 

presidente desempenhou, a contratação das empresas e do apoio com a Prefeitura do município de 

São Carlos, a idealização das festas, as modalidades esportivas que viriam a compor a respectiva 

edição e o formato que o evento viria a ter em quantidade de dias e possíveis datas para realização.   

Categoria 2 “Fase de Planejamento Operacional” surge com destaque na categorização das 

entrevistas quando mencionadas as formas de registros, controle dos processos e principalmente das 
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reuniões. A TUSCA é realizada em conjunto pelas Associações Atléticas Acadêmicas (AAA’s) e pelas 

empresas contratadas, existindo uma atenção dos envolvidos em registrar todas as decisões em atas 

e em acompanhar o orçamento em planilhas, balanços e relatórios de vendas dos pacotes, por 

exemplo. O Entrevistado 6 exemplifica os processos: “tem as reuniões e toda reunião a gente faz na 

ata [...] tem a planilha da Comissão Organizadora e a empresa também tem uma mesma planilha [...] 

[a pasta] financeiro acompanha o fluxo do caixa”.  

Categoria 3 “Fase de Execução, Monitoramento e Gestão” curiosamente apesar de compor o 

momento ápice de todos os processos anteriores, foi a categoria com menos menções durante as 

entrevistas. A execução do evento envolve a realização e efetivação do plano para todos os 

voluntários e funcionários do evento e a facilitação desse processo é dirigida por objetivos e metas 

bem definidos (MALLEN & ADAMS, 2013). Interpretamos essa baixa aparição da fase de execução, 

devido a importância e a duração das etapas anteriores e da etapa de avaliação durante toda a 

organização do evento. Segundo o Entrevistado 4 as pastas fazem o máximo para evitar re-trabalho e 

problemas durante a execução, investindo muita energia durante os últimos dias de planejamento, na 

conferência dos processos, das escalas de trabalho, das funções de cada membro e principalmente da 

logística esportiva, pelas quais os membros das entidades organizadoras ficam mais responsáveis 

durante os dias de competição e festas.  

Por fim, a Categoria 4 “Fase de Avaliação e Reedição do Evento” retorna com destaque 

durante a fala dos entrevistados, uma vez que a transição da gestão, o feedback de cada membro, 

diretor, presidente, a execução de cada empresa envolvida e a qualidade da entrega de todos os 

envolvidos no processo, são monitorados pela organização de forma sistemática e rigorosa. A fase de 

avaliação, portanto, é compreendida como a fase final do evento e é através desta que é possível 

determinar a análise dos serviços prestados qualitativa e quantitativamente, as principais ocorrências, 

dificuldades, facilidades e onde são entregues os relatórios finais (RIBEIRO & CORREIA, 2022). Ao 

serem perguntados sobre a passagem e a transição entre a comissão de uma edição do evento para a 

edição seguinte, destacam-se as reuniões entre as atuais e as futuras diretorias, como na fala do 

Entrevistado 4 “depois de tudo a gente sempre faz um workshop [...] a gente faz a reunião com todo 

mundo para que quem venha a assumir [a diretoria] tenha a capacidade e esteja apto ali” e na fala da 

Entrevistada 1 “a gente passou todas as demandas que aconteceram, todas as situações que a gente 

vivenciou, tudo que era mais relevante e detalhes úteis [para a próxima gestão]”. Assim é possível 

notar de fato a presença dos processos de avaliação e a importância da transferência do 

conhecimento entre os atuais e os futuros organizadores.  

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa busca estudar a organização e o desenvolvimento da Taça Universitária de São 

Carlos indicando a partir de entrevistas, a importância que cada fase de planejamento de um evento 

esportivo ocupa durante a TUSCA e elucidar as mudanças que corroboraram para que o evento 

crescesse, se desenvolvesse e se consolidasse como um dos maiores eventos esportivos 
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universitários do país. Através da análise e discussão dos resultados podemos concluir que a 

contratação das empresas para a realização do evento festivo e esportivo, assim como as parcerias 

locais firmadas entre a comissão organizadora e os munícipes de São Carlos, ocupam papel de 

destaque na idealização, entrega e repercussão do evento, não apenas no interior do estado de São 

Paulo, mas entre os estudantes de instituições de ensino superior de toda a região sudeste e sul do 

Brasil. Por fim, podemos concluir que o planejamento utilizado na Taça Universitária de São Carlos é 

pautado em critérios lógicos e processos teóricos de organização de eventos, desde sua idealização, 

desenvolvimento, aprimoramento e execução, até o monitoramento e a avaliação. Embora ainda não 

consolidado no ambiente de eventos esportivos, acreditamos que tais processos só têm a contribuir 

para a ampliação deste e de outros eventos esportivos similares que busquem segui-los e aprimorá-los 

em suas realizações. 
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