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RESUMO 

 

As viagens motivadas pela paixão esportiva têm se apresentado em constante 
crescimento, resultando na segmentação turística denominada Turismo de Esportes, 
ou Turismo Esportivo. O crescimento deste nicho de mercado deve-se ao alto valor 
dado aos espetáculos proporcionados pelos eventos esportivos e à evolução dos 
meios de comunicação. Nesse contexto, o esporte universitário surge como nova 
forma de proporcionar espetáculo esportivo para diferentes públicos, tornando-se um 
segmento responsável por movimentar milhares de pessoas, em especial 
estudantes, aos destinos sedes dos Jogos Universitários, promovendo o Turismo 
Esportivo nessas localidades. Este turismo motivado pelo esporte universitário é o 
objeto de estudo do presente trabalho, que tem por finalidade entender os impactos 
dos Jogos Universitários na promoção e desenvolvimento turístico de um destino, 
tomando como referência os Jogos na cidade de Vassouras, localizada na região do 
Vale do Café, Rio de Janeiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa por 
meio de entrevistas semiestruturadas com importantes atores envolvidos no 
processo de realização de um evento como este, englobando a perspectiva de 
representantes do setor público e privado, tanto de dentro como de fora do destino. 
Os dados apontam que os Jogos Universitários podem ser estratégias interessantes 
para Vassouras trabalhar a sazonalidade, promover a economia local e atrair um 
público que pode retornar em outro momento. Por fim, o trabalho busca trazer 
contribuições para o melhor aproveitamento dos eventos esportivos universitários e 
apresentar sugestões para pesquisas futuras.  

 

Palavras-chave: Esporte universitário. Eventos. Turismo Esportivo. Vassouras. 
Jogos Universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The trips motivated by sportive passion are presented in constant growth, resulting in 
a touristic segmentation named Tourism of Sports, or Sports Tourism. The growth of 
this segment is due to the high value given to spectacles provided for sporting events 
and the evolution of media. On this context, the university sport emerges as new way 
of providing sporting spectacle to different audiences, becoming a segment 
responsible for moving thousands of people, in particular students, to the host 
destinations of the University Games, promoting the Sports Tourism in these 
localities. This tourism motivated by university sport is the subject of this study that 
aims to understand the impact of university sports in the promotion and development 
of tourism in a destination, taking as reference the games in the city of Vassouras, 
located in the region of Vale do Café, Rio de Janeiro. It was realized a qualitative 
research through semi-structured interviews with key actors involved in the process 
of achievement of events like this, including the perspective of representatives of 
public and private sector, both inside and outside the destination. The data indicates 
that the University Games can be interesting strategies for Vassouras to work 
seasonality, promote the local economy and attract an audience that can return at 
another time. Finally, the work seeks to bring contributions to the better use of the 
University sporting events and make suggestions for future research. 

 

Keywords: University sports. Events. Sports Tourism. Vassouras. University Games. 
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INTRODUÇÃO 

 

O esporte, assim como os eventos, têm se mostrado, desde as sociedades 

antigas, importantes ferramentas motivadoras de grandes concentrações de 

pessoas. A evolução conceitual acerca do esporte fez com que surgissem  

diferentes formas de manifestações esportivas que são possíveis de se observar 

atualmente: esporte-educação, onde se insere o esporte universitário; esporte-

performance, que motiva os megaeventos esportivos, resultando no Turismo 

Esportivo; e esporte-participação, maior responsável pela democratização do 

esporte. 

O Turismo Esportivo configura-se atualmente como um segmento capaz de 

estimular economicamente o crescimento de países, estados e cidades. Isto foi 

possível pela valorização do espetáculo esportivo proporcionado pelos eventos e 

pelas inovações tecnológicas, em especial no setor midiático, em um mundo 

globalizado. O Turismo Esportivo é a prática turística que envolve desde as viagens 

para a participação em eventos esportivos, como parte das delegações ou como 

espectador, até as visitas a equipamentos ligados ao esporte.  

Neste sentido, o esporte universitário brasileiro se relaciona com o Turismo 

Esportivo, pois é visto como estratégico devido à capacidade que também possui 

para a geração de fluxos turísticos a partir da realização de Jogos Universitários. É 

um segmento que ainda não é muito trabalhado no Brasil, como acontece em outros 

países. Este é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que estimula o esporte 

praticado nos colégios e universidades, assim como a realização de competições 

para os praticantes, valorizando o segmento que é o responsável pelo sucesso 

esportivo do país em competições internacionais.  

O esporte universitário brasileiro vem atraindo pessoas de diversas esferas 

da sociedade, principalmente estudantes de universidades públicas e privadas, que 

acreditam no potencial do esporte nos seus cursos e viajam para participar dos 

Jogos Universitários.  

Esse movimento esportivo dentro das universidades faz emergir um novo 

nicho de mercado e traz múltiplos aspectos positivos, dentre eles: incentivo ao 
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cuidado com a saúde através do esporte, novas oportunidades de empregos para 

diferentes áreas do mercado esportivo e estímulo a novos negócios para empresas 

que trabalham com esporte ou com a organização de eventos.  

O tema do presente trabalho foi motivado pelo interesse pessoal do autor 

pelas áreas de eventos e esporte, combinado a experiência do mesmo em ter 

participado de diversos eventos esportivos universitários ao longo da sua trajetória 

acadêmica. Com isso, foi identificado o potencial dos eventos universitários serem 

utilizados como ferramenta de marketing para as cidades em que são realizados.  

Entende-se que estes eventos possuem a capacidade de desenvolver um 

papel preponderante no desenvolvimento do turismo em determinados destinos. 

Portanto, para o desenvolvimento do trabalho, foi estabelecida a questão problema: 

“Qual a importância dos eventos esportivos universitários para a promoção e 

desenvolvimento turístico da cidade de Vassouras?”.   

Desta forma, o objetivo geral deste estudo é identificar o papel 

desempenhado pelos eventos esportivos universitários no desenvolvimento turístico 

local de Vassouras.  

Os objetivos específicos são: realizar um estudo a respeito da evolução do 

esporte e as relações com o turismo; caracterizar e entender as contribuições dos 

eventos para a atividade turística; e por fim, analisar os impactos e a influência dos 

eventos esportivos universitários no turismo do município de Vassouras.  

Os Jogos Universitários, se trabalhados estrategicamente, podem exercer 

papel fundamental na promoção de um destino turístico, além da criação e 

manutenção de uma identidade para a cidade. Porém, apesar de Vassouras já 

receber uma quantidade razoável de turistas no período em que acontecem os 

eventos universitários, supõe-se que estes universitários enxerguem o destino 

apenas como a cidade sede dos eventos e não tirem proveito da estadia para 

conhecer a localidade.  

A escolha do destino em estudo se justifica por ser, no estado do Rio de 

Janeiro, uma das principais sedes dos eventos universitários, objeto principal deste 

estudo. Esses eventos que acontecem em Vassouras podem fazer com que a 

cidade tenha mais visibilidade, além de aquecer a economia local com o grande 
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volume de pessoas que são atraídas para os jogos universitários, consumindo 

produtos e serviços diversos no período do evento.  

Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado conteúdo teórico disponível 

por diversos autores de livros, artigos e monografias, cujos temas se relacionam com 

os principais assuntos abordados ao longo da pesquisa. Destacam-se autores como: 

Tubino (1987; 1989; 1992; 1992a; 2010) e Sigoli e De Rose Jr (2004), que 

apresentam a evolução do movimento esportivo nos diferentes períodos da história e 

suas diferentes formas de manifestação nas sociedades. Ross (2001) e Ribeiro 

(2014) apontam algumas das principais características do turismo motivado pelo 

esporte, enquanto Hatzidakis (2006) e Borges e Buonicore (2007) contribuíram com 

conceitos e definições sobre o esporte universitário, um segmento ainda pouco 

explorado.  

Com o intuito de caracterizar os eventos, foram utilizados os conceitos de 

Matias (2002; 2008; 2013) e Coutinho e Coutinho (2007). Os autores Getz et al 

(2012), Sarmento et al (2011) e Horne e Manzenreiter (2006) foram citados para 

esclarecimento das características dos eventos esportivos. O livro de Mazzei e 

Bastos (2012) e os trabalhos de Rios (2015), Barbosa (2014) e Oliveira (2016) 

apresentam as formas de gestão dos eventos esportivos universitários. Além disso, 

foram utilizados sites como os do Ministério do Turismo e outros sites de 

organizações ligadas aos temas centrais do trabalho.  

O presente trabalho está divido em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta as contribuições teóricas sobre a evolução nos conceitos e definições do 

esporte, a partir de um levantamento dos principais momentos históricos que o 

esporte passou até a atualidade. Esses principais momentos são divididos em: 

Esporte Antigo, Esporte Moderno e Esporte Contemporâneo. O último é o que mais 

se relaciona com o turismo, e o seu desenvolvimento culminou com o surgimento do 

esporte universitário e o Turismo Esportivo.   

No segundo capítulo busca-se o entendimento do setor de eventos e sua 

importância para a atividade turística. São apresentados dados estatísticos que 

mostram a relação entre a realização de eventos e o desenvolvimento turístico das 

localidades, devido à capacidade que os eventos possuem de reunir pessoas em 

qualquer circunstância. Por fim, neste capítulo aponta-se que a capacidade dos 



13 
 

eventos de estimular deslocamentos, faz com que sejam importantes elementos nas 

estratégias de marketing para empresas e destinos.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia do estudo que contemplou a 

realização de pesquisa qualitativa por meio da aplicação de questionário 

semiestruturado a representantes do setor público e privado.  

O quarto capítulo contém os resultados e análise da pesquisa realizada para 

o trabalho. Os resultados obtidos com as entrevistas mostram que esses eventos 

estão entre os principais motivadores de fluxos turísticos para o município, portanto 

confirma-se que os Jogos Universitários possuem notável importância econômica 

para a cidade.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais, consolidando os 

principais resultados obtidos com o estudo e indicando algumas limitações e 

sugestões para futuras pesquisas.  

Espera-se que o estudo possa apresentar aos gestores públicos e privados 

a importância de se trabalhar o segmento de eventos esportivos universitários 

estrategicamente no destino.  Espera-se ainda que com a captação desses Jogos 

Universitários para cidade e a partir dos impostos gerados pelo consumo dos 

participantes, a Prefeitura invista em melhorias na infraestrutura local, aumentando o 

número de equipamentos turísticos e melhorando a qualidade dos serviços 

oferecidos, resultando em maior satisfação para todas as partes envolvidas. 
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1 ESPORTE 

 

Este capítulo apresenta as contribuições teóricas sobre o esporte, seu 

processo de evolução e algumas das leis que o regulamentam. São apontadas no 

capítulo, suas ramificações e os seus principais impactos na sociedade atual, em 

especial os impactos relacionados ao turismo.  

 

1.1 O ESPORTE DESDE SUAS PRIMEIRAS CONCEPÇÕES 

 

Segundo Carl Diem (1966) o esporte está intimamente ligado à cultura 

humana, sendo a essência de cada povo em diferentes épocas. Uberhost (1973) 

justificou sua origem pela busca do conhecimento do homem sobre o próprio homem 

na sua natureza, na sua vida pessoal e comunitária. Uppensteiner (1973) atribui à 

coexistência entre natureza e cultura, criando um “instinto esportivo” que, segundo 

ele, é a combinação do lúdico, do movimento e da luta. Com base nesses autores 

citados por Tubino (2010, p. 20), percebe-se que o esporte na Antiguidade era muito 

diferente do atual que é sem dúvida um dos principais fenômenos socioculturais da 

atualidade. 

Barbanti (1994) acredita ser difícil uma definição precisa do significado do 

esporte. Segundo esse autor, uma definição bastante aceita pelos sociólogos do 

esporte diz que o esporte é: “uma atividade competitiva, institucionalizada, que 

envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente 

complexas, por indivíduos cuja participação é motivada pela combinação de fatores 

intrínsecos e extrínsecos” (BARBANTI, 1994, p. 109).  

A Carta Europeia do Desporto (1992)1 define o esporte como: “Todas as 

formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, 

têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a 

todos os níveis”.  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc120.pdf> Acesso em: set 

de 2016. 

 

http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/Doc120.pdf
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O esporte passou por diversas mudanças ao longo da história, mais 

precisamente pode ser dividido em três momentos que segundo Tubino (2010) são: 

Esporte Antigo, Esporte Moderno e Esporte Contemporâneo.  

Os Jogos Gregos da Antiguidade (Olímpicos, Ístimicos, Píticos, Nemeus e 

Fúnebres) podem ser considerados as primeiras manifestações esportivas da 

história, entendendo que nestes jogos ocorreram competições caracterizadas como 

organizadas (TUBINO, 2010).  

Antes somente ocorriam práticas pré-esportivas que Tubino (1992a), atribui 

ao utilitarismo. Eram realizadas por serem úteis para atender as necessidades do 

homem, como caça e pesca, por exemplo. Essas atividades físicas não podem ser 

consideradas como esporte devido às escassas competições e à falta de 

organização.  

Os Jogos Olímpicos possuíam caráter militar, pois segundo Sigoli e De Rose 

Jr (2004) as cidades gregas valorizavam a militarização devido às constantes 

guerras e disputas territoriais. Ainda, segundo os autores, possuíam caráter religioso 

e também político.  

 

Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga tinham grande caráter religioso e 
eram realizados em Olímpia, nos arredores do templo de Zeus. Além dos 
jogos atléticos, em seu programa havia inúmeras cerimônias religiosas, 
oferendas e sacrifícios, em honra ao deus supremo dos gregos. No entanto, 
a instauração dos Jogos Olímpicos tem origem em um ato político (SIGOLI; 
DE ROSE JR, 2004, p. 3). 

 

O declínio do Esporte Antigo veio com a civilização romana, que não deu 

continuidade ao movimento esportivo grego. Seu papel no desenvolvimento do 

esporte vem da criação de espaços para os jogos que eram realizados com os 

combates entre gladiadores e eventos similares, que ficaram conhecidos como 

Jogos Públicos (TUBINO, 2010). Os Jogos Públicos segundo Sigoli e De Rose Jr 

(2004) eram caracterizados por espetáculos bizarros e sangrentos, no qual 

criminosos e cristãos eram executados, além de gladiadores que lutavam até a 

morte entre si ou contra animais ferozes. Estes Jogos eram o oposto dos Jogos 

Gregos, caracterizados pela honra e disputas leais.   

Neste período, de expansão e de conquistas para o Império Romano, os 

Jogos Romanos tiveram grande importância, pois em meio a isso, as políticas 
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internas sociais eram deixadas de lado, causando a ira da população. Com o intuito 

de evitar rebeliões e levantes populares, os imperadores ampliaram o calendário de 

Jogos, com festividades e distribuição de cotas de pão à população. Surge a 

“Política do Pão e Circo” (SIGOLI; DE ROSE JR, 2004).  

Segundo Tubino (1987, p. 14) “O esporte, na sua conceituação e revisão 

histórica, independente da educação física, isto é, com forma institucionalizada, foi 

recriado no século XIX na Inglaterra por Thomas Arnold”. Esse esporte 

institucionalizado é o chamado Esporte Moderno.  

O Esporte Moderno foi desenvolvido por Thomas Arnold em 1820, na 

Inglaterra, possuindo três características principais: é um jogo, é uma competição e 

é uma formação. Essas características se assemelham com as características do 

Esporte Antigo, porém o autor observa que a diferença está na terceira característica 

(TUBINO, 1992a). 

 

[...] quanto à formação que o esporte propiciava, segundo Arnold, o 
entendimento era diferente, pois ao contrário de Platão, que tentava unificar 
corpo e alma, ele considerava o corpo como um meio de contribuir à 
moralidade, ficando o esporte compreendido como um auxiliar do corpo 
(TUBINO, 1992a, p. 44).  
 
 

Thomas Arnold tinha como objetivo fazer com que os jovens fossem os 

responsáveis pela organização das atividades, criação das regras e tudo que 

envolvesse os jogos, fazendo com que o esporte obtivesse uma perspectiva 

pedagógica, estimulando o fair play esportivo, ou seja, o jogo limpo, a educação e o 

respeito entre colegas de equipe e adversários (TUBINO, 1992a). 

 Fairs eram mercados realizados na Idade Média em determinados dias 

festivos, que eram regidas por meio de lealdade, honra e incentivava a renuncia à 

fraude. Isto gerou uma ética de mercado, e no mercado do esporte veio a ser, mais 

à frente, uma das principais bases para ética esportiva (BENTO, 2004). 

 Thomas Arnold, que era pedagogo e sacerdote, foi o responsável por 

introduzir o esporte e o fair play no sistema educacional dos ingleses levando pra 

dentro do colégio de Rugby, sob sua direção, os jogos praticados pelos aristocratas 

e burgueses (TUBINO, 1992a).  

Na Inglaterra, o esporte atingiu todos os segmentos. As escolas estatais 

passaram a incluir o esporte como parte de seus programas escolares por 
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determinação do governo. As igrejas passaram a construir campos de futebol ao 

lado de seus templos para atrair fiéis por meio do esporte. As fábricas fundaram 

diversas equipes de futebol constituídas por operários, levando-os a jogar e a torcer 

aos sábados depois do expediente, criando uma relação afetiva entre os 

funcionários e os clubes que representavam as fábricas (SIGOLI; DE ROSE JR, 

2004).   

O humanista francês Pierre de Coubertin, conhecedor do Esporte Antigo, 

observava a aceitação das pessoas às novas modalidades esportivas criadas e o 

crescimento do esporte concebido por Arnold e levou o novo esporte para as 

escolas de seu país. Depois disso, buscou estender a proposta internacionalmente 

criando o Comitê Olímpico Internacional (COI) e com isso, restaurar, de acordo com 

a modernidade, os Jogos Olímpicos, trazendo de volta o chamado Movimento 

Olímpico, ou Olimpísmo (TUBINO, 1987; 1992a; SIGOLI; DE ROSE JR, 2004). 

Ainda segundo os autores, Coubertin obteve êxito quando em 1896 foi realizada a I 

Olimpíada Moderna, em Atenas, com o objetivo de aproximar os povos por meio do 

esporte e promover a paz mundial.  

Com o passar dos anos, o esporte idealizado por Arnold e Coubertin, foi 

perdendo seu sentido pedagógico e passou a ser utilizado como ferramenta político-

ideológica, podendo ser claramente visto quando em 1936, Hitler tentou sem 

sucesso utilizar os Jogos Olímpicos de Berlim para mostrar ao mundo a pseudo-

supremacia da raça ariana. O fato fez com que houvesse um esvaziamento do fair 

play, porém desencadeou um enorme crescimento no sentido do incentivo ao 

esporte pelos governos, para garantir os resultados a todo custo (TUBINO, 1992). 

A transição do Esporte Moderno para o Esporte Contemporâneo tem como 

marco a primeira reunião de ministros de esporte, em Paris. Nessa reunião foram 

estabelecidas diretrizes para o desenvolvimento da educação física e do esporte, 

que resultaram na Carta Internacional de Educação Física e Esporte (UNESCO, 

1978), que logo no primeiro artigo fica reconhecido que não é apenas dos talentosos 

o direito de acesso às práticas esportivas, e sim, de todos. 

 

Todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação física e 
ao esporte, que são essenciais para o pleno desenvolvimento da sua 
personalidade. A liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e 
morais, por meio da educação física e do esporte, deve ser garantida dentro 
do sistema educacional, assim como em outros aspectos da vida social 
(UNESCO, 1978, p.3). 
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Com isso, alguns anos depois, na Constituição Federal de 1988, o Brasil 

reconhece esse esporte para todos e passa a incluir na mesma o novo conceito de 

esporte. Em 1993, na Lei nº 8.672 (Lei Zico) e mais tarde no ano de 1998, na Lei 

9.615 (Lei Pelé)2, foi apresentado o conceito de esporte no seu novo formato mais 

democrático que incluiu além do esporte-performance, também, o esporte-

participação e o esporte-educação, resultando em maiores investimentos em 

equipamentos esportivos e políticas esportivas de inclusão social por parte dos 

governos (TUBINO, 2010).  

O esporte-educação é voltado à formação da cidadania, sendo uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento pessoal dos participantes, dentro e 

fora da escola (TUBINO, 2010). O esporte-participação tem como finalidade o bem 

estar social e o prazer do indivíduo praticante. Ele está totalmente ligado ao lazer e o 

tempo livre e ocorre fora das obrigações da vida diária, sem comprometimento com 

o tempo, pois é voluntário (TUBINO, 1992).  

O esporte-performance pode ser considerado o mais importante, devido aos 

seus efeitos na sociedade e ao espetáculo que proporciona. É aquele praticado 

pelos grandes talentos, sob as regras preestabelecidas pelos organismos 

internacionais de cada modalidade e está totalmente relacionado aos princípios da 

superação e do desenvolvimento esportivo (TUBINO, 1992; 2010).  

 

1.2  TURISMO MOTIVADO PELO ESPORTE 

 

A história da humanidade é repleta de relatos de deslocamentos, em 

diferentes períodos e por diferentes civilizações. Portanto, a necessidade humana de 

deslocamento não é um fenômeno recente: o homem sempre teve motivos para se 

deslocar (MILHEIRO; MELO, 2005).  

Na Grécia Antiga já era possível observar esse fenômeno, a partir da ida de 

atletas de diferentes estados para Atenas para competir nos Jogos Olímpicos 

(RIBEIRO, 2014). Assim como na Roma Antiga, em que os Jogos Públicos 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm> Acesso em: set de 

2016. 
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tornaram-se grandes espetáculos, reunindo milhares de pessoas nos anfiteatros 

romanos (SIGOLI; DE ROSE JR, 2004). 

O turismo é, segundo Dumazedier (1974 apud RIBEIRO 2014, p. 17), “uma 

das invenções mais espetaculares da sociedade moderna. Trata-se de um sonho 

muito antigo: viajar sobre a terra, sobre o mar, nos ares, apenas pelo seu próprio 

prazer”. É um fenômeno da sociedade moderna, pois apesar dos relatos de 

deslocamentos anteriores ao século XVII, dificilmente pode-se atribuir a eles um 

caráter turístico, pois somente a partir das viagens dos jovens aristocratas ingleses, 

conhecidas como Grand Tour, é que surgem os termos “turismo” e “turista” 

(MILHEIRO; MELO, 2005). 

De acordo com a lei em vigor nº 11.771/08 (Lei Geral do Turismo)3 

“considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um 

ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”.  

O turismo é uma atividade econômica de importância mundial, responsável 

por movimentar milhões de pessoas e com isso, gerar renda e empregos (diretos e 

indiretos) nos mais diversos destinos de acordo com seus segmentos de mercado 

(BRASIL, 2010a).  

A segmentação turística é entendida pelo Mistério do Turismo (MTur) como 

 

[...] uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e 
mercado. Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos 
elementos de identidade da oferta e também das características e variáveis 
da demanda (BRASIL, 2010a, p. 65). 
 

A segmentação é utilizada pelos planejadores do turismo como uma 

estratégia de desenvolvimento dos destinos turísticos, a fim de atrair diferentes 

perfis de visitantes para as diferentes localidades. O MTur classifica como 

segmentações: Turismo Social, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Estudos e 

Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de 

Aventura, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Rural e 

Turismo de Saúde (BRASIL, 2010a). 

O segmento do Turismo de Esportes ou Turismo Esportivo, em grande parte 

está relacionado com o esporte-performance, visto que nessa dimensão do esporte 
                                                           
3
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm> Acesso 

em: set. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm
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estão envolvidos os talentos esportivos, capazes de proporcionar espetáculos e 

induzindo o deslocamento de fãs para assisti-los. O esporte-performance é 

considerado por Tubino (1992) o menos democrático por priorizar aqueles que 

possuem talento, porém também possui sua relevância social. Efetivamente, pode 

ser considerado gerador de empregos por demandar mão de obra qualificada e, por 

fim, é certamente um fator gerador de turismo. 

No Brasil, a Corrida de São Silvestre, que acontece anualmente em São 

Paulo, teve pela primeira vez a participação de competidores de outros países no 

ano de 1945, passando a ser uma referência para o turismo. Em 1950 a inauguração 

do Maracanã, no Rio de Janeiro, fez com que o país, que sediava a Copa do Mundo 

de Futebol naquele ano, ganhasse um novo símbolo e mais uma vez se tornasse 

referência para o turismo (CARVALHEDO, 2003).  

Fatos como esses, em diversas partes do mundo, fizeram que crescesse o 

interesse por parte da mídia em lucrar com a audiência proporcionada pelo esporte. 

Assim como despertaram o interesse de empresas em associar suas marcas 

patrocinando o esporte e eventos esportivos, como nos Jogos Olímpicos de 1984 

em Los Angeles, primeiro dos Jogos a ser vendido à iniciativa privada (SIGOLI; DE 

ROSE JR, 2004).  

 

O grande fluxo de capital recebido pelo esporte só foi possível graças à 
crescente valorização esportiva na mídia. Devido ao grande poder de 
audiência do esporte, os patrocinadores surgiram em grande número e a 
mercantilização do Esporte gerou um lucro inédito aos organizadores dos 

Jogos Olímpicos (SIGOLI; DE ROSE JR, 2004, p.118). 

 

Com o passar do tempo, isto fez com que países ganhassem destaque 

internacional por meio do esporte ou por fatos relacionados ao esporte. O turismo 

motivado pelo esporte, ou o ato de se viajar por razões relacionadas ao esporte, 

começa a ser tratado como atividade turística a partir da popularização, em nível 

mundial, das competições esportivas (BRASIL, 2010a). Porém segundo Carvalho e 

Lourenço (2008) o termo “Turismo Esportivo” surge somente na década de 70 na 

França.  

Carvalhedo (2003, p. 725) define o Turismo Esportivo como ”[...] viagens 

com fins recreativos nas quais os indivíduos participam de atividades físicas, 
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assistem a eventos esportivos ou visitam atrações associadas a atividades 

esportivas”.  

O rápido crescimento do segmento, como afirma Ribeiro (2014), está 

relacionado a uma série e fatores como a já citada democratização do esporte, o 

investimento em infraestruturas esportivas, além do crescimento da oferta turística e 

às diversas opções de mobilidade existentes. Esses fatores possibilitaram a 

sobreposição entre a oferta do turismo e do esporte, e por conta dela é possível a 

existência do Turismo Esportivo. Não é necessário que deixe de existir a prática 

esportiva ou turística, para que exista a prática turístico-desportiva: ela existe na 

sobreposição entre ambas (CARVALHO; LOURENÇO, 2008; RIBEIRO, 2014). 

Ainda segundo Carvalho e Lourenço (2008), ao assumir essa sobreposição 

entre esses dois segmentos, deve-se assumir também que existe o que os autores 

chamam de turista desportivo. Esse indivíduo deve ser turista e simultaneamente 

participar numa atividade desportiva ou desenvolvida em contexto desportivo.  

As motivações para essa viagem, a procura pelo esporte, podem ser 

divididas em três, segundo Gammon e Robinson (1997). 

 

Primária, o individuo desloca-se para ver ou praticar exclusivamente 
desporto, exemplo será uma viagem para Andorra para fazer esqui, onde 
durante o período de estadia o praticante apenas faz Esqui não se 
envolvendo em mais atividades turísticas. 

Secundária, o individuo desloca-se com o intuito de realizar desporto mas 
também de usufruir do local enquanto turista, exemplo poderá ser o já 
mencionado do individuo que vai uma semana de férias para Londres para 
ver uma final competitiva e visitar a cidade.  

Por fim, a casual (traduzido de incidental), onde o individuo vai para um 
destino e durante a sua estadia enquadrar alguma atividade desportiva pela 
oportunidade da oferta, exemplo é um individuo que vai de férias para 
Peniche para usufruir de sol e praia, onde encontra uma promoção de uma 
escola de surf e vai realizar uma aula de surf (GAMMON; ROBINSON, 1997 
apud RIBEIRO, 2014, p 21). 

 

Essas atividades segundo Ross (2001) e Carvalhedo (2003) podem ser 

resumidas em três tipos de comportamentos associados ao Turismo Esportivo: 

Turismo Esportivo Ativo; Turismo Esportivo de Eventos; e Turismo Esportivo de 

Visita (visita a estádios e museus de esportes são alguns exemplos). Quanto ao 

Turismo Esportivo de Visita, Ross entende, na verdade, que esse seria o Turismo 



22 
 

Esportivo Nostálgico, pois está relacionado à busca pelo passado, como museus, 

hall da fama, dentre outros. 

Com relação ao Turismo Esportivo Ativo, refere-se ao turista que viaja com a 

finalidade de participar em atividades esportivas que para Ross (2001) podem ser 

competições amadoras de determinado esporte ou pode ser ainda a prática 

esportiva simplesmente por hobbie, algo voluntário, como uma forma de lazer.  

O turismo esportivo de visitação ou nostálgico envolve segundo Ross (2001) 

a viagem para locais famosos pela atração esportiva, que Ribeiro (2014, p. 23) 

recorrendo a Hinch e Hingham (2004) atribui aos turistas que têm como motivação a 

visitação em espaços que possuem relevância no que tange ao esporte, como 

museus esportivos e até os estádios que oferecem visitas quando não se tem jogos.  

Como exemplo de Turismo Esportivo de eventos, Ross (2001) se refere aos 

eventos de marca (traduzido de hallmark events) como os Jogos Olímpicos e a Copa 

do Mundo que são promovidos como um atrativo turístico capaz de levar milhões de 

pessoas ao país sede. Enquanto Getz (2007) também atribui à participação passiva 

em evento esportivo enquanto espectador, sem se envolver em qualquer atividade 

física.  

Do ponto de vista da atratividade e da competitividade que possibilita aos 

destinos, o Turismo Esportivo de eventos torna-se o mais interessante, 

considerando o espetáculo proporcionado e apelo do público por conta desse 

espetáculo. Ao atrair grande quantidade de turistas para determinada região, torna-

se responsável pelo estímulo aos mais variados segmentos turísticos da região.  

Além disso, possui característica fundamental que o destaca dos demais 

tipos. 

 

Incentivo a eventos e calendários esportivos, já que a organização do 
segmento assenta-se primordialmente na realização de eventos esportivos 
de qualidade e com potencial de atratividade. Assim, quanto maior a 
movimentação turística em função de determinado esporte, maior é a 
necessidade de organização do setor estimulando a elaboração de 
calendários bem definidos e compartilhados, e do fortalecimento dos 
eventos tradicionais e a ampliação da oferta a partir da criação e inovação 
de outros eventos (BRASIL, 2010a p. 24). 
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Ross (2001) acredita que uma série de fatores influenciou a popularização 

do Turismo Esportivo e dentre eles estão o aumento do tempo livre e o fator 

econômico.  

Em geral, o número de horas no trabalho tem diminuído significativamente 
ao longo do último século especialmente, como o número de feriados tem 
aumentado e os aprimoramentos da tecnologia levaram ao um maior tempo 
disponível para muitas pessoas. Ultimamente, para a maioria das 
sociedades ocidentais as mudanças da economia na história recente 
elevaram a quantidade de tempo e dinheiro disponível para os indivíduos e 
tem os motivado a participar de atividades de turismo esportivo (Ross, 2001, 
p. 4, tradução nossa). 

 

Ainda sobre a popularização do Turismo Esportivo pode-se dizer que foi 

impulsionada pela propagação da prática esportiva associada à imagem de vida 

saudável, pelo investimento da indústria de materiais esportivos e certamente pelo 

sucesso mundial das grandes competições esportivas. Tudo isso possibilitados, 

principalmente, a partir da globalização (BRASIL, 2010a).   

Além de tudo, os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, 

ampliaram consideravelmente o alcance das competições esportivas, fazendo com 

que alguns eventos considerados nacionais tomassem proporções internacionais 

quanto à sua popularização, pois passam a ser assistidos por espectadores no 

mundo todo (ISHIY, 1998).   

 

1.3 ESPORTE UNIVERSITÁRIO  

 

Para que se entenda o esporte universitário, é necessário saber que este 

segmento esportivo se insere na perspectiva do esporte-educação, que 

resumidamente, Tubino (2010, p. 87) define como “o esporte praticado na infância e 

adolescência, dentro e/ou fora da escola, e que pode ser Esporte Educacional e 

Esporte Escolar”.  

Ainda segundo esse autor, a diferença entre um e outro é que no primeiro o 

objetivo é a prática do lazer ativo, sem seletividade e evitando a hiper-

competitividade. Já o segundo é praticado pelos jovens com algum talento, com 

intuito de desenvolvimento esportivo e também do espirito esportivo. É o que está 

mais próximo do esporte-rendimento.  
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Para Teotonio Lima (1987, apud TUBINO, 1992, p. 32), o esporte-educação 

tem que estar vinculado a três áreas de atuação pedagógica obrigatoriamente: a 

integração social, assegurada pela participação do educando nas decisões sobre a 

organização das atividades esportivas extracurriculares; o desenvolvimento 

psicomotor, por meio de participação em atividades que atendam às necessidades 

de movimento, juízo crítico e de auto avaliação; e as atividades físicas educativas, 

direcionadas para as concretizações das aptidões em capacidades e na aquisição 

de níveis superiores nestas capacidades.  

Essa prática esportiva dentro das instituições de ensino como parte do 

currículo escolar surgiu na Inglaterra, em 1928 com Thomas Arnold, conhecido como 

pai do esporte moderno. Como dito anteriormente, o objetivo do inglês era atribuir 

responsabilidades aos jovens, a fim de contribuir para sua educação4.  

Outra ação que impulsionou esse movimento de inserção do esporte na 

educação dos jovens foi a criação das Associações Cristãs de Moços (ACMs), 

inicialmente na Inglaterra em 1844 por George Williams e posteriormente em outras 

partes do mundo. Além de adotarem as práticas esportivas no conteúdo de suas 

atividades, as ACMs foram as responsáveis pela criação de novas modalidades 

esportivas como o voleibol, futebol de salão e o basquetebol. As ACMs seguem com 

esse trabalho até hoje como mostra a figura 1 (ACM, 2016). 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1701-1800/thomas-

arnold-changed-rugby-11630327.html> Acesso: set. 2016. 

http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1701-1800/thomas-arnold-changed-rugby-11630327.html
http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1701-1800/thomas-arnold-changed-rugby-11630327.html
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Figura 1 - Propaganda ACM. 

Fonte: (ACM, 2016).  

 

O marco inicial da história esportiva universitária brasileira remete ao ano de 

1916, em que foram realizadas diversas disputas envolvendo universidades do Rio 

de Janeiro e de São Paulo (BORGES; BUONICORE, 2007). Hatzidakis (2006) cita a 

College Mackenzie (São Paulo), Faculdade de Medicina e Cirurgia (Rio de Janeiro) e 

a antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro.  

De acordo com Barbosa (2014 p. 31) o esporte universitário é “[...] toda e 

qualquer prática esportiva, obrigatória ou voluntária, realizada dentro de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) por alunos matriculados em cursos de 

graduação ou de pós-graduação”. Essa definição, entretanto, delimita 

geograficamente a prática esportiva universitária. Oliveira (2016, p. 27), por sua vez, 

afirma que “A prática do esporte por universitário, representando uma instituição 

acadêmica, em qualquer que seja o ambiente, obviamente também será tratada 

como Esporte Universitário”.  

Há também a definição defendida por Mazzei e Bastos (2012) que aborda 

outros aspectos importantes envolvidos no esporte universitário.  
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O esporte universitário é a prática esportiva formal, executada por alunos de 
graduação ou pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) 
públicas ou privadas, regularmente matriculados, com o objetivo de formar 
equipes para a disputa de competições oficiais, por meio da IES 
diretamente ou de uma Associação Atlética Acadêmica e que participam 
efetivamente de competições. (MAZZEI; BASTOS, 2012, p. 139). 

 

Essa definição apresenta o esporte universitário como uma prática formal, 

que abrange a participação de alunos de graduação e pós-graduação (públicas ou 

privadas), além de apontar como principal objetivo montar equipes para a 

competição seja, pela IES, ou pela própria Atlética (MAZZEI; BASTOS, 2012).  

O crescimento do segmento no Brasil passa pela intervenção do Estado no 

esporte, evidente no período do “Estado Novo”, quando segundo Borges e 

Buonicore (2007) em 1941 sob o governo de Getúlio Vargas foi criado o Conselho 

Nacional de Desportos (CND).  

Dentre as várias atribuições o CND tinha a de “estudar e promover medidas 

que tenham por objetivo assegurar uma conveniente e constante disciplina à 

organização e à administração das associações e demais entidades esportivas do 

país, bem como tornar os desportos, cada vez mais, um eficiente processo de 

educação física e espiritual da juventude e uma alta expressão da cultura e da 

energia nacionais” 5.  

Ainda em 1941, por meio da lei 3.6176 oficializa-se a Confederação 

Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), criada dois anos antes, 

estabelecendo assim, a base da organização esportiva brasileira, oficializando as 

competições nacionais que passam a ser denominadas Jogos Universitários 

Brasileiros (JUBS). São criadas também as Associações Atléticas Acadêmicas, 

ligadas aos Centros Acadêmicos. 

 

Haverá em cada estabelecimento de ensino superior uma Associação 
Atlética Acadêmica constituída por alunos e destinada à prática de 
desportos e à realização de competições desportivas. A Associação Atlética 
Acadêmica de cada estabelecimento de ensino superior estará anexa ao 
seu Diretório Acadêmico, devendo o presidente daquela fazer parte deste 
(Artigo 2º, parágrafo 1).  

 

                                                           
5
 Decreto-Lei n. 3199, artigo 3º, de 14 de abril de 1941. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del3199.htm> Acesso em: set. 2016. 
6
 Decreto-Lei n. 3617, de 15 de setembro de 1941. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3617.htm> Acesso em: set. de 2016. 
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Em 1975 foi aprovada a lei nº 6.2517, posteriormente regulamentada a partir 

do decreto nº 80.228/19778, reconhecendo o Sistema Esportivo Nacional. Nele, 

aparece o esporte estudantil como forma de organização esportiva sendo dividido 

em esporte universitário e esporte escolar.   

No caso específico do esporte universitário, é interessante destacar a 

definição trazida pelo artigo 26 dessa lei, desvinculando as Atléticas dos Centros 

Acadêmicos “O desporto universitário abrange, sob a supervisão normativa do 

Conselho Nacional de Desportos, as atividades desportivas dirigidas pela 

Confederação Brasileira de Desportos Universitários, pelas Federações Desportivas 

Universitárias e pelas Associações Atléticas Acadêmicas” (BORGES; BUONICORE, 

2007).  

As atléticas são organizações estudantis de caráter esportivo, que têm como 

principal objetivo a organização e promoção do esporte universitário, através de 

jogos e competições (OLIVEIRA, 2016). Além disso, são responsáveis por eventos 

sociais que acontecem dentro e fora das universidades, e pela confecção e 

comercialização de materiais que representem seus cursos e faculdades (bonés, 

camisas, jaquetas, entre outros produtos).  

É interessante observar que nesse período, o esporte universitário ainda 

passava pela influência do Estado, no caso, dos militares que, segundo Starepravo 

et al (2010) apoiavam o esporte universitário com o ideal de conter a capacidade de 

mobilização dos estudantes universitários. Os autores afirmam ainda que por isso, o 

governo que assumiu deixou de oferecer o mesmo apoio a essa manifestação 

esportiva, por associar o esporte universitário ao governo militar (STEREPRAVO et 

al, 2010). 

As universidades desenvolvem uma série de serviços que são oferecidos 

para os seus membros, e entre esses serviços está a prática esportiva, que segundo 

Barbanti (1994, p. 110) pode ser recreativa ou competitiva.  

Enquanto que a maior parte dos esportes oferecidos são recreativos, 
existem também esportes competitivos onde os estudantes podem 
participar de competições amistosas (Mac-Med, Santa Pauli Med, Pauli-Poli) 

                                                           
7
 Decreto-Lei n. 6251, de 8 de outubro de 1975. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6251.htm> Acesso em: set. de 2016. 
8
 Decreto n. 80228, artigo 119, de 25 de agosto de 1977. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80228.htm> Acesso em: set. de 2016. 
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e competições estatuais (promovidas pelas federações universitárias) e 
nacionais (promovidas pela CBDU). 

 

Tubino (1992) acredita no sentido educativo desse esporte, e que é uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento pessoal dos seus praticantes. Por 

sua vez, Coelho (1984 apud HATZIDAKIS, 2006, p. 19) afirma que “o esporte 

universitário é um esporte de formação, cuja função principal é social, visando o bem 

estar do estudante universitário [...]”. Além disso, o esporte universitário incentiva o 

coleguismo, o espírito coletivo e contribui para a formação de novas lideranças. 

O entendimento dos autores acerca do esporte universitário vai ao encontro 

à afirmação da National Collegiate Athletic Association (NCAA), considerada a 

principal liga universitária dos Estados Unidos, de que dois terços dos atletas-

estudantes que se formam, concordam que jogar na NCAA os ajudou a se preparar 

para a vida depois da graduação (NCAA, 2016).  

A NCAA é a entidade dos EUA responsável pela criação das regras e 

organização das competições esportivas universitárias. O esporte universitário é 

levado muito a sério nos EUA, ao ponto que é visto como um negócio extremamente 

lucrativo, envolvendo diversas empresas no processo. Dados apontam que a NCAA 

obteve um faturamento em torno de US$ 913 milhões no ano fiscal de 2013. Em 

relação ao público participante, os números apontam para 50.291.275 fãs do esporte 

universitário. São números que mostram a importância que é dada a esse esporte no 

país, que além da perspectiva financeira, já foi instrumento de campanha política e 

teve papel fundamental na luta dos negros por direitos civis (NCAA, 2016).   

Com base nesses dados é possível observar como os americanos 

conseguem se beneficiar dos Jogos Universitários movimentando a economia do 

país e, além disso, Malagutti (2012) afirma que outro ponto a ser observado é a 

quantidade de talentos revelados para representarem o país durante competições 

internacionais.  

Essa relação entre universidade e a revelação de talentos para as seleções 

nacionais nos EUA ficou evidente neste ano de 2016, durante os Jogos Olímpicos 

do Rio de Janeiro, quando dos 555 convocados para compor a delegação 
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americana, 440 praticam ou praticaram alguma modalidade em nível universitário9. 

Enquanto no futebol brasileiro, por exemplo, pouco mais de 2% dos mais de 600 

jogadores formaram, estão cursando ou chegaram a estudar em instituições de 

ensino superior10.  

Nas universidades brasileiras pode-se observar o esporte sendo praticado 

de diferentes formas, em diferentes espaços. Essas formas, segundo Hatzidakis 

(2006), apresentam-se como: Esporte Universitário de Rendimento, Esporte 

Universitário de Participação e Esporte Universitário Educacional.  

 

(a) Esporte Universitário de Rendimento, praticado por alunos selecionados 
dentro de cada Instituição de Ensino Superior-IES, com objetivo de 
participar de competições inter-universidades, inclusive em campeonatos 
oficiais das Federações Universitárias Estaduais e pela Confederação 
Brasileira de Desportos Universitários-CBDU (por vezes considerado com 
Esporte da Universidade);  

(b) Esporte Universitário de Participação, praticado por qualquer aluno, de 
modo voluntário, sem qualquer tipo de seleção, seja em competições 
internas ou atividades esportivas recreativas com outros alunos, visando a 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção de 
saúde e da educação (também considerado com Esporte do Universitário); 

(c) Esporte Universitário Educacional, praticado nas IES por meio da 
Educação Física Curricular ou nas Entidades Acadêmicas Esportivas 
(Associações Atléticas Acadêmicas, Clubes Acadêmicos, Departamentos 
Esportivos de Centros ou Diretórios Acadêmicos), com a finalidade de 
alcançar o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e o lazer 
(HATZIDAKIS, 2006, p. 19). 

 

O esporte universitário tem nas Associações Atléticas Acadêmicas (AAAs) 

ou Atléticas, os seus principais gestores. São formadas por estudantes que 

assumem em grande parte a responsabilidade de organização das competições. 

Além disso, são responsáveis pela realização de festas e outros encontros sociais, 

dividindo também seu tempo entre as obrigações acadêmicas e atividades 

profissionais (MALAGUTTI, 2012).  

Com base no que se pode observar, ao menos nas IES públicas, não há (ou 

há poucos) incentivos financeiros para as Atléticas. Em alguns casos como na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), existiam projetos de fomento do esporte 

                                                           
9
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/diploma-e-medalha-forte-

relacao-do-esporte-com-universidades-nos-eua.html> Acesso em: out. 2016. 
10

 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-
a/noticia/2016/06/graduados-da-bola-apenas-14-atletas-da-serie-alcancam-ensino-superior.html> 
Acesso em: out. 2016. 

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/diploma-e-medalha-forte-relacao-do-esporte-com-universidades-nos-eua.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/diploma-e-medalha-forte-relacao-do-esporte-com-universidades-nos-eua.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2016/06/graduados-da-bola-apenas-14-atletas-da-serie-alcancam-ensino-superior.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2016/06/graduados-da-bola-apenas-14-atletas-da-serie-alcancam-ensino-superior.html
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universitário por meio de investimento nas Atléticas, dando condições de as mesmas 

se fortalecerem, e com isso, fortalecendo a universidade como um todo.  

Outro aspecto que se pode observar nas Atléticas é a similaridade com os 

tradicionais clubes de futebol. Além da paixão pelas equipes, ambos possuem seus 

mascotes, grupos de torcedores que os acompanham nas competições, carregando 

suas cores e torcendo incondicionalmente (OLIVEIRA, 2016).   

Devido ao baixo ou inexistente investimento das IES em condições para as 

Atléticas se manterem competitivas, faz-se necessário que os próprios estudantes 

desenvolvam estratégias para geração de recursos. Além dos já citados eventos 

sociais e materiais alusivos ao curso, uma estratégia utilizada pelas atléticas é o 

associacionismo, que por meio de mensalidades os estudantes proporcionam 

condições para que as Atléticas se mantenham cada vez mais competitivas, 

acompanhando o crescimento em quantidade e qualidade das competições 

universitárias. 

Ao se comparar o esporte universitário brasileiro com o dos EUA, nota-se 

que o Brasil está muito atrasado em relação aos Jogos Universitários Americanos 

que possuem um enorme poder de geração de lucro, através de cotas televisivas, 

patrocínios e até doações de antigos alunos (MALAGUTTI, 2012). 
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2 EVENTOS  

 

O presente capítulo trata da caracterização dos eventos. Nele são expostos 

os principais conceitos, definições e sua importância para o turismo. Haverá 

apresentação de dados quanto aos impactos da realização de eventos para os 

destinos, em especial os eventos esportivos. Também serão apresentados alguns 

eventos esportivos universitários, segmento pouco estudado até o momento.   

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Desde as civilizações mais antigas, pode-se dizer que os seres humanos 

participam de eventos e atualmente, é difícil imaginar um dia sequer sem um 

acontecimento, isto é, nenhum dia sem um evento (COUTINHO; COUTINHO, 2007; 

MATIAS, 2013). Um evento é único, mesmo que haja inúmeras edições de 

determinados eventos, todos serão diferentes uns dos outros.  

De modo geral, evento é caracterizado pelo SENAC (2000, apud SANTOS; 

CHEHADE; ROCHA, 2010 p. 2) como “qualquer acontecimento que foge à rotina, 

sempre programado para reunir grupos de pessoas”.  De acordo com esses autores, 

está relacionado ao acaso, a eventualidades que envolvem pessoas e os ambientes 

em que elas estão inseridas.  

Assim, é comum que as pessoas atribuam variados tipos de acontecimentos 

à palavra eventos. Não raros são os casos em que eventos são criados nas redes 

sociais para chamar atenção para algum acontecimento como festas, entrevistas na 

televisão, manifestações públicas, lançamento de produtos, entre outros. Com as 

redes sociais os eventos tomaram enormes proporções de marketing pela facilidade 

de alcance de determinado público alvo. Isto fez com que as empresas se 

inserissem nessas redes sociais, a fim de divulgar suas marcas e seus serviços.   

Pode-se apresentar como exemplo, eventos relacionados à natureza como 

raios, tempestades, enchentes e terremotos. Estes são considerados eventos, pois 

possuem as características necessárias para tal. Isto é, acontecimentos que 

envolvem pessoas ou ambientes em que se inserem (SANTOS; CHEHADE; 

ROCHA, 2010). 
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Ferrand (2007 apud SARMENTO et al, 2011a, p. 79) constata que os 

eventos possuem a capacidade de ser um motivador, a fim de reunir as pessoas, 

seja numa lógica individual ou em grupo, que vem acompanhando a história da 

humanidade. Ao reunir as pessoas, torna-se capaz de reforçar as relações 

interpessoais e isto faz com que os eventos conduzam as pessoas para a 

experimentação de emoções (COUTINHO; COUTINHO, 2007). 

A capacidade de reunir pessoas fez com que o evento ganhasse espaço nas 

estratégias de marketing, tanto para destinos, quanto para empresas. No caso do 

destino, o evento representa, segundo Matias (2002), um grande estimulo para a 

economia de um município, uma vez que envolve uma grande movimentação nos 

mais diversos setores da economia. De acordo com Hall (1989) e Getz (2007) isto 

faz com que os eventos sejam elementos chave nas estratégias de marketing 

internacional, nacional e regional.  

Alguns fatores que influenciaram o crescimento internacional dos eventos 

são a globalização e a formação dos blocos econômicos, que contribuíram para o 

aumento do número de transações e relacionamentos comerciais, com isso, 

culminou também no crescimento do número de eventos com finalidades e 

interesses diversos (BRASIL, 2010b).  

O mercado de eventos tornou-se uma atividade de âmbito mundial também 

por conta do impacto econômico, comercial, técnico, científico e sociocultural. 

Porém, é a perspectiva econômica que prevalece devido aos resultados obtidos em 

curto prazo, como a arrecadação de impostos e a geração de empregos diretos e 

indiretos (BRASIL, 2010a).  

O Brasil vem se posicionando mundialmente como um destino de negócios, 

devido às oportunidades de negócios nas áreas de telecomunicações, finanças, 

moda, entre outras. Se deve ainda, à profissionalização do setor e às opções de 

lazer, relacionadas à diversidade dos recursos naturais e culturais, que são fatores 

que reforçam o interesse em realizar eventos no país.  

Essa prática é denominada “Turismo de Negócios e Eventos”, que 

caracteriza a relação entre os setores, embora ainda se possam observar de formas 

independentes. É definido como: “[...] o conjunto de atividades turísticas decorrentes 
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dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social” (BRASIL, 2010a, p. 46).   

Com base em Estudo de Dimensionamento Econômico da Indústria de 

Eventos11, pode-se confirmar a importância do setor de eventos, pois segundo os 

dados da pesquisa foram movimentados cerca de 209,2 bilhões na economia 

nacional no ano de 2013 e o setor foi responsável pela geração de 7,5 milhões de 

empregos diretos, indiretos e terceirizados.  

Como percebido, o turismo tem demonstrado notável importância na 

economia nacional. Neste sentido, destaca-se o turismo de eventos como um dos 

elementos de maior relevância para o setor, devido a sua capacidade de atrair e 

reunir pessoas. É o segundo maior fator de atração de estrangeiros para o Brasil 

(BRASIL, 2014a).  

Os eventos afetam quase todos os aspectos de nossas vidas e os benefícios 

advindos desses acontecimentos, são responsáveis por proporcionar grande 

popularidade e apoio à sua realização por parte de empresas privadas e do 

envolvimento dos governos, que enfatizam os benefícios econômicos trazidos pelos 

mesmos (ALLEN et al, 2008).  

A partir do que foi apresentado como resultado que o turismo de eventos 

proporciona para a localidade é necessário que se tenha também investimentos, não 

só em infraestrutura, mas no desenvolvimento e na manutenção da identidade local. 

O evento não deve ser visto somente como um meio de atrair turistas, todavia como 

oportunidade de investir no turismo (HALL, 1989).  

 

2.2 EVENTOS ESPORTIVOS  

 

No setor de eventos, existem aqueles que estão relacionados ao esporte, 

são de grande importância e em constante expansão. Os eventos esportivos 

abrangem os vários tipos como os relacionados a esportes individuais, coletivos e os 

eventos multiesportivos, como as Olimpíadas, os Jogos Pan-americanos entre 

outros. Sua capacidade de atrair turistas e visitantes, gerar cobertura de mídia e 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.observatoriodoturismo.uff.br/images/pesquisas/eventos.pdf> Acesso jul. 
2016 

http://www.observatoriodoturismo.uff.br/images/pesquisas/eventos.pdf
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grandes impactos econômicos os colocou à frente dos principais programas de 

marketing de destinos (ALLEN et al, 2008; SANTOS; SOUZA, 2012). 

O marketing é entendido com uma ferramenta de extrema importância para 

a inserção de um destino no mercado turístico, além de criar as condições 

necessárias para o aumento do fluxo turístico nas localidades (BRASIL, 2014b).  

Sarmento et al (2011) concorda com Coutinho e Coutinho (2007) ao dizer 

que os eventos possuem grande potencial para reunir pessoas em qualquer 

contexto. Mas afirma que no contexto específico dos esportes, isso se torna ainda 

maior devido ao valor que é dado ao entretenimento, diversão e ao prazer pelas 

sociedades pós-modernas.  

E com esta capacidade de divulgação o evento desportivo viu ser 
potencializada quase infinitamente toda a sua capacidade de aglutinar 
multidões ao redor da emoção e espetáculo que o desporto é capaz de 
gerar (SARMENTO et al, 2011, p. 9). 

 

Os eventos esportivos, como os demais eventos, podem se enquadrar a 

partir de sua dimensão, data, perfil e objetivo (SANTOS; SOUZA, 2012). A 

capacidade de aglutinação de pessoas pode ser nitidamente percebida nos eventos 

esportivos, em especial nos denominados megaeventos. Esses megaeventos são 

definidos por Roche (1994 apud MATIAS, 2008, p. 177) como “acontecimento de 

curta duração, com resultados permanentes por longo tempo nas cidades e/ou 

países que o sediam e está associado à criação de infraestrutura e comodidades 

para o evento”.  

O termo “mega” é geralmente atribuído a eventos de grande proporção como 

Jogos Olímpicos, Feiras Internacionais e outros eventos internacionais, de modo 

geral, esportivos. Porém, até mesmo um pequeno festival de música pode causar 

“mega” impacto em termos de turismo ou financeiros, se for realizado em uma 

cidade pequena.  Podem também gerar cobertura de mídia e impactos na imagem 

local (GETZ et al, 2012).  

Para Roberts (2004), citado por Horne e Manzenreiter (2006 p. 2), a 

cobertura de mídia é um dos pontos essenciais para se definir um evento como 

megaevento. Isto porque o megaevento deve ser o caminho para transmitir para 

bilhões de pessoas, mensagens promocionais através do aumento de audiência 

para a televisão ou por outras mídias, mas deve atrair cobertura internacional. 
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O planejamento, estabelecimento de metas, ações, prazos e 

acompanhamento durante todo o processo (pré, durante e pós-evento) mostram-se 

fundamentais para que o evento esportivo seja capaz de gerar benefícios, não 

somente econômicos, mas também sociais para as gerações futuras que irão 

desfrutar dos legados deixados pelo evento (SANTOS; SOUZA, 2012). Contudo, é 

notável que o principal motivo para o interesse em receber um megaevento 

esportivo é o benefício econômico trazido por ele (HORNE; MANZENREITER, 

2006). 

Em diferentes países, as cidades e distritos tiram proveito da prática de 

atividades esportivas, atraindo eventos esportivos existentes ou criando seus 

próprios eventos. Essas atividades esportivas constituem-se como uma parcela 

considerável do setor de atrações e entretenimento (LOHMANN, 2010), por meio da 

associação dos esportes com a enorme capacidade de audiência global que os 

eventos alcançam (HORNE; MANZENREITER, 2006).  

A organização de eventos internacionais, como os eventos esportivos, exige 

diversas adequações por parte do país sede, em especial, das cidades que recebem 

o evento, para que os envolvidos, como atletas, as delegações, turistas e torcedores 

sejam recebidos da melhor forma. As adequações envolvem além da infraestrutura 

de estádios e outros equipamentos esportivos, investimentos em aeroportos, 

hospedagem, transportes e qualificação dos profissionais (LOHMANN, 2010). 

Investimentos que permanecem como legado para o turismo da cidade.  

De acordo com Estudo do Impacto Econômico de Eventos Internacionais 

Realizados no Brasil12, a permanência média de um turista estrangeiro é de 6,80 

pernoites, porém os eventos da categoria “Educação, Social e Esporte” se destacam 

no número de pernoites com 10,29 confirmando a relevância dos eventos esportivos 

para o turismo no Brasil e a necessidade das citadas estruturas necessárias para 

receber os turistas.  

Eventos esportivos podem assumir o papel de destaque na gestão da marca 

de uma localidade, fazendo com que essa localidade seja cada vez mais competitiva 

em relação aos concorrentes. Quando bem sucedido, Matias (2008) afirma que ele 
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 Disponível em: 
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/detalhe/1relatorio_fin
al_estudo_impacto.html> Acesso jul. 2016. 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/detalhe/1relatorio_final_estudo_impacto.html
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irá projetar uma imagem positiva ou renovada da cidade e/ou país sede por meio da 

mídia. Por isso o interesse em receber eventos esportivos, sobretudo pela 

oportunidade de promoção das localidades receptoras (HORNE; MANZENREITER, 

2006).  

Segundo a definição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)13 

“Marca é um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou 

serviços de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes”. A 

marca é o que diferencia um produto do outro no mercado, é um fator que fornece 

vantagem em relação aos outros produtos, serviços ou até aos destinos turísticos. E 

os eventos são uma oportunidade de ajudar a criar ou reforçar tais marcas (TROST; 

KLARIC; RUZIC, 2012).  

Da mesma maneira, Kavaratzis (2004 apud GUERREIRO, 2008 p. 4) define 

a marca das cidades, evidenciando os benefícios do destino ter essa capacidade de 

aumentar sua vantagem competitiva favorecendo ao turismo.  

 

a marca de cidades corresponde ao conjunto dos meios utilizados para 
alcançar vantagem competitiva, aumentar o investimento e o turismo, 
desenvolver a comunidade, reforçar a identidade local, estimular nos 
cidadãos a identificação com a sua cidade e evitar a exclusão social. 
 
 

É a marca que distingue uns bens de outros, ou um destino de outro. Os 

eventos são aqueles que agregam benefícios para o turismo e a comunidade local, 

como a atração de fluxos turísticos, criação ou reforço de uma imagem positiva para 

o destino. São múltiplos benefícios que podem fazer com que os eventos e a 

localidade se tornem inseparáveis (GETZ et al, 2012). Entende-se, portanto, que os 

eventos esportivos podem também ser considerados como eventos de marca, pois 

são aqueles que atribuem ao destino o símbolo de qualidade e autenticidade.  

Os eventos esportivos possuem uma relação extremamente próxima com o 

turismo. Segundo Besen e Moretto Neto (2005, p. 3) “No turismo de eventos 

esportivos, o turista se desloca até a localidade com o motivo de participar de 

eventos de caráter científico sobre esportes ou competir em provas, campeonatos 

ou jogos”. Matias (2013) afirma que muito antes do surgimento do termo turismo, os 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf/view 
Acesso jul. 2016. 

http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf/view
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primeiros registros de deslocamentos das pessoas de uma localidade a outra, foi por 

conta de um evento relacionado ao esporte, os primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Antiga, em 776 a.C.  

 

2.3 EVENTOS ESPORTIVOS UNIVERSITÁRIOS  

 

Thomas Arnold, ao introduzir o esporte na educação dos jovens, no século 

XVII determinou como um dos pilares para o esporte seria a competição. Conforme 

afirma Barbanti (1994), a competição no esporte refere-se à disputa, individual ou 

coletiva, alinhada de acordo com princípios de chances iguais aos participantes em 

disputas por ideais simbólicos ou matérias, que só pode ser vencida por um dos dois 

lados que compete.  

Hatzidakis (2006) refere-se por meio de dados da CBDU, à regata de remo 

entre as Universidades de Oxford e a de Cambridge na Inglaterra, em 1829, como 

primeira competição universitária de nível internacional, reconhecida pela Federação 

Internacional do Desporto Internacional (FISU), órgão máximo no que tange ao 

desporto universitário. Outra competição de remo, em Tóquio entre as Universidades 

de Keyiu e Wazeda, em 1905, também é reconhecida como uma das mais antigas e 

tradicionais competições universitárias.   

A evolução do esporte universitário e a importância que se tem dado 

mundialmente ao segmento, faz parte do processo de evolução das próprias 

universidades, que foram criadas para atender ao setor clerical e seus estudos, 

porém, passaram a atender também a toda população. Essa evolução fez com que 

as universidades obtivessem peso junto às nações como meio de aprofundamento 

científico e de formação superior, tornando-se locais de prestígio e qualidade, como 

afirma Sarmento (2002 apud RIOS, 2015, p. 20).  

Em 1923 em Paris, aconteceram os Jogos Mundiais Estudantis, a primeira 

competição de nível internacional que foi interrompida posteriormente pela Segunda 

Guerra Mundial e, depois, pela Guerra Fria. Passadas as guerras e com a criação da 

FISU, os eventos esportivos universitários voltaram a acontecer e em 1959 
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passaram a ser realizadas as Olimpíadas Universitárias, as Universíadas (RIOS, 

2015). 

 As Universíadas, que podem ser de inverno ou de verão, são os principais 

eventos esportivos universitários em nível internacional. Segundo dados da FISU 

acontecem de 2 em 2 anos, em cidades diferentes desde 1959, quando em Turim 

reuniu 43 países e 1400 participantes. Em 2003, na cidade de Daegu, Coreia 

participaram 174 países e em 2013 na cidade de Cazã, na Rússia, obteve recorde 

de 11.785 participantes. Atualmente conta com 170 países participantes e 60 

modalidades esportivas, sendo considerado como o segundo maior evento 

multiesportivo do mundo, atrás dos Jogos Olímpicos (HATZIDAKIS, 2006; MAZZEI; 

BASTOS, 2012; RIOS, 2015; FISU, 2016).  

O prestígio internacional que esses eventos conquistaram ao longo dos 

anos, fez com que a UNESCO determinasse o dia 20 de setembro de 2016 como o 

primeiro dia internacional do esporte universitário. Isso provocou um movimento 

mundial de realizações de eventos esportivos, educacionais e culturais encorajando 

pessoas em diversos países à praticarem esporte regularmente (FISU, 2016).   

O esporte possui a capacidade para criar oportunidades e trazer melhorias 

para as universidades, por meio de patrocínios e geração de mídia. Entretanto, isso 

pode ser percebido somente no que se refere aos eventos realizados em nível 

nacional e internacional (MAZZEI; BASTOS, 2012). No Brasil, o prestígio e 

qualidade supracitados se limitam às pessoas e empresas que estão diretamente 

ligadas ao segmento, e que acreditam no potencial do esporte universitário.   

A Lei Agnelo/Piva/200114 é uma importante ferramenta de fomento do 

esporte universitário no Brasil, pois destina 1,7% do montante arrecadado pelas 

loterias federais para o esporte nacional. Desse valor, 85% vão para o Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB) e destes, 5% são destinados ao esporte universitário. 

Com isso, o JUBS, principal evento relacionado ao esporte universitário em nível 

nacional, passa a se chamar também Olimpíadas Universitárias e ter organização 

compartilhada entre COB e CBDU (MAZZEI; BASTOS, 2012). A competição 

                                                           
14

 Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/incentivo-ao-esporte/lei-agnelo-piva> Acesso 
em: 12 de nov de 2016.  

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/incentivo-ao-esporte/lei-agnelo-piva
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acontece anualmente, reunindo as principais IES do país, disputando diversas 

modalidades (BORGES; BUONICORE, 2007). 

O desinteresse pelo esporte universitário no Brasil ficou evidente quando o 

país foi escolhido em 2013 para sediar as Universíadas de Verão de 2019, em 

Brasília, porém o governo do Distrito Federal desistiu da realização do evento 

alegando não ter condições financeiras para organiza-lo. A desistência fez com que 

deixassem de ser investidos cerca de 230 milhões de reais em estruturas fixas e 

provisórias, principalmente na Universidade de Brasília (UNB), onde aconteceria a 

maior parte do evento15.  Segundo a FISU (2016) as Universíadas de 2019 irão 

acontecer em Nápoles, promovendo um enorme legado à comunidade local e para o 

desenvolvimento do esporte universitário.  

Além desses eventos nacionais e internacionais citados, os demais eventos 

universitários no país contam com pouco investimento, falta de organização e isso 

resulta em competições esvaziadas, refletindo ainda no pouco interesse por parte da 

mídia (MAZZEI; BASTOS, 2012). Para disputar o JUBS, as IES devem participar dos 

jogos estaduais de responsabilidade de cada estado, por meio de sua federação 

(BARBOSA, 2014). No caso do Rio de Janeiro, a responsável pelo esporte 

universitário é a Federação de Esportes Universitários do Rio de Janeiro (FEURJ), 

que organiza eventos como: o Campeonato Carioca Universitário e o Torneio Início 

Universitário16.  

Corroborando com os autores quanto à precarização do esporte universitário 

carioca, o jornal “O Globo”, afirma17 que o esporte universitário foi esquecido pelos 

investimentos nos Jogos Rio 2016. Enquanto houve grande investimento na cidade 

para a realização dos Jogos Olímpicos, o esporte universitário carioca continua 

desprestigiado. A reportagem aponta que das 151 IES do estado apenas 10 

participaram do Campeonato Carioca Universitário 2016. À medida que as maiores 

potências Olímpicas, como China e EUA, alcançam tal posto por ter os atletas 

universitários como base das delegações.  

                                                           
15

 Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/blogs/olimpilulas/apos-brasilia-desistir-fisu-reabre-
processo-para-escolher-sede-da-universiada/> Acesso em: 19 de nov de 2016.  
16

 Disponível em: <http://www.feerj.com/feurj/index-feurj.htm> Acesso em: 10 de nov de 2016. 
17

 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/bairros/esquecido-pelos-investimentos-da-rio-2016-
esporte-universitario-agoniza-
20341592?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar> Acesso em: 
12 de nov de 2016.   

http://www.feerj.com/feurj/index-feurj.htm
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/esquecido-pelos-investimentos-da-rio-2016-esporte-universitario-agoniza-20341592?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/esquecido-pelos-investimentos-da-rio-2016-esporte-universitario-agoniza-20341592?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/esquecido-pelos-investimentos-da-rio-2016-esporte-universitario-agoniza-20341592?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
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As condições precárias expostas resultam no esvaziamento das 

competições estaduais entre universidades. Entretanto, paralelamente a isso, ocorre 

o crescimento das competições entre cursos e faculdades, representadas pelas 

Atléticas e, em alguns casos, pelos diretórios e centros acadêmicos. Essas 

competições partem da iniciativa privada e vem despertando cada vez mais o 

interesse dos universitários.   

 

2.3.1 OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE VASSOURAS (RJ). 

 

O município de Vassouras teve seu início como vila em 1833, tornando-se 

destaque devido ao desenvolvimento econômico da região do Vale do Paraíba do 

Sul, com o crescimento o ciclo do café. Isto fez com que a vila, fosse elevada a 

categoria de cidade em 1857, sendo proclamada a maior produtora de café do 

mundo. O fato fez com que a cidade fosse reconhecida como a “Princesinha do 

Café” e posteriormente como a “Cidade dos Barões”, por conta dos nobres 

fazendeiros que ali residiram (GUIMARÃES, 2015).   

Localizada no Vale no Café, região Centro Sul Fluminense, Vassouras está 

a pouco mais de 100 km do Rio de Janeiro e tem uma população de 35mil 

habitantes. Parte do legado histórico-cultural da cidade está relacionado ao conjunto 

paisagístico e urbanístico que a cidade possui, herança dos tempos dos Barões do 

Café. Os casarões e palacetes da época remetem ao período em que a cidade foi 

coração do Brasil Império, cuja economia era movida pelo cultivo de café pelas 

mãos dos escravos (VASSOURAS, 2016).  

Como afirma o Portal Vale do Café, mesmo que a região seja marcada por 

uma sociedade escravocrata, não se pode negar a importância que a mesma teve 

para o desenvolvimento do Brasil. O plantio de café possibilitou a construção de 

ferrovias, iluminação pública e demais infraestruturas construídas no período. Além 

disso, pode-se atribuir a este período o legado deixado a partir das importações de 

luxo trazidas da Europa para o Brasil e que atualmente fazem parte da história do 

país (PORTAL VALE DO CAFÉ, 2016).  
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Segundo o site do Portal, alguns dos principais atrativos da cidade são: 

Praça Barão de Campo Belo; Chafariz Monumental; Igreja Matriz Nossa Senhora da 

Conceição; Museu Casa da Hera; Antiga Estação Ferroviária; Memorial do Trem; 

Trem do Barão; Câmara Municipal; Casa de Cultura Tancredo Neves; Palacete 

Barão de Itambé; Palacete Barão de Ribeirão; Observatório Magnético; Mirante do 

Imperador; Memorial Manuel Congo; e Alambique Fazendo União Carvalheira 

(PORTAL VALE DO CAFÉ, 2016).  

Este patrimônio material e imaterial encontrado na cidade possibilita para os 

turistas a oportunidade de conhecer anos de história do Brasil, e por isso Vassouras 

configura-se como um destino com grande potencial turístico. Neste sentido 

Guimarães (2015) afirma que:  

A cidade de Vassouras nos propõe um potencial turístico gerado por um 
patrimônio cultural que conta com dois séculos de existência, apresentando-
se sem sombra de dúvida como um museu vivo a espera de visitantes. Ao 
se deparar com a imponente Praça Barão de Campo Belo, o visitante tem 
um caleidoscópio de imagens que ora se direciona a grande igreja matriz 
Nossa Senhora da Conceição, ao redor da qual se organizaram os 
primeiros moradores da antiga vila, de interior de beleza singular por seus 
vitrais, pinturas e murais; ora nos mergulham nas curvas de um singelo 
coreto ou acompanhando as calçadas e o extenso gramado que nos 
direciona a outros pontos de interesse de seu conjunto de casarios 
históricos. 

 

Outro patrimônio é a Universidade Severino Sombra (USS), conhecida por 

atrair grande número de estudantes para a cidade, fazendo com que seja conhecida 

como “cidade universitária” (GUIMARÃES, 2015). Segundo o site da instituição, são 

mantidos cerca de 19 cursos e 22 habitações que abrigam estudantes de todo o 

país, tornando Vassouras e a USS indissociáveis (USS, 2016). Além disso, a 

estrutura esportiva disponível pela USS, aliada a demais estruturas que a cidade 

dispõe, possibilitam a realização de eventos esportivos, fazendo com que Vassouras 

seja uma das principais sedes de competições universitárias.  

Uma das empresas responsáveis pelas competições é a JC2 Esportes, que 

atua na criação, organização e auxílio nas competições amadoras, universitárias, 

estudantis e amadoras. A empresa é responsável pela criação e organização de 

aproximadamente 30 eventos, entre eles a Liga Universitária Carioca (LUCA), os 

Jogos Integrados de Engenharia (INTERENG) e Jogos Universitários de 

Comunicação Social (JUCS). Além disso, forneceu auxílio em eventos como as 



42 
 

Olimpíadas Regionais de Medicina (OREM) e Jogos Jurídicos Estaduais (JC2 

ESPORTES, 2016).  

De acordo com dados encontrados no site da empresa, o movimento 

esportivo universitário segue em constante crescimento. A figura 2 demonstra que a 

participação dos universitários no INTERENG passou de 700 em 2011 para 4500 

participantes em 2016 (JC2 ESPORTE, 2016).  

 

 

Figura 2 - Números dos participantes do INTERENG. 

Fonte: (JC2 ESPORTES, 2016). 

 

Ainda segundo os dados encontrados no site da empresa, houve 

crescimento também no JUCS, que passou de 400 para 1800 participantes de 2012 

para 2016, respectivamente, como mostra a figura 3 (JC2 ESPORTES, 2016). 
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Figura 3 - Números dos participantes do JUCS. 

Fonte: (JC2 ESPORTES, 2016). 

 

Essas competições visam ao alto desempenho dos atletas, entretanto, 

possibilitam a participação de atletas que não alcançam o desempenho exigido para 

representar suas universidades nas competições estaduais, tampouco competições 

nacionais. De certo modo, faz com que sejam competições mais democráticas, por 

possibilitar a participação de faculdades consideradas pequenas em relação ao 

número de atletas. Isso fez com que houvesse um crescimento considerável no 

número de Atléticas no Rio de Janeiro, visto que em 2010 existiam 

aproximadamente 25 atléticas e em 2016 já se aproximam de 100 (JC2 ESPORTES, 

2016). 

O crescimento supracitado das competições universitárias faz com que 

cresçam os impactos causados nas localidades receptoras dos eventos, entre elas, 

Vassouras. O grande volume de pessoas que participam dos jogos faz com que as 

cidades tenham impactos positivos, principalmente econômicos. Todavia podem 

causar impactos negativos ao patrimônio ou para a imagem da cidade sede.  

Conforme afirma Tubino (1992) o esporte-educação, onde se insere o 

esporte universitário, tende a confundir-se com o esporte-performance, culminando 

na reprodução da excessiva competitividade em ambientes que deveriam ser 
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educativos. À medida que aumenta o número de novas atléticas participando, a 

competitividade cresce proporcionalmente nas competições. Isso transcende as 

quadras e a rivalidade chega às arquibancadas e ruas das cidades sedes.  

Mesmo que os eventos apresentem problemas e contratempos, eles podem 

ser considerados uma solução para o grande problema da sazonalidade que atinge 

os hotéis e os próprios destinos. A razão deve-se à capacidade de induzir o turismo 

mesmo nos períodos considerados de baixa temporada.  

Deste modo, eventos bem produzidos garantem a chegada de turistas de 

várias regiões do país e até do mundo, que na sua maioria irá consumir todos os 

tipos de serviços oferecidos. Fica clara, com isso, a importância socioeconômica de 

um evento para um determinado destino (COUTINHO; COUTINHO, 2007; GETZ, 

2007). O mesmo deve ser pensado sobre os eventos esportivos universitários em 

cidades como Vassouras, que podem se consolidar como destinos de eventos 

universitários. 

O esporte universitário, assim como o profissional, envolve emoção e isso 

faz com que os eventos ligados a ele sejam uma importante ferramenta de 

marketing para os setores envolvidos. Para cidade é uma forma de incentivo para o 

turismo local, gera empregos e aquece a economia. Para o trade é uma 

oportunidade de ampliar as vendas e seu faturamento em períodos de baixa 

temporada. Para as universidades é uma forma de elevar seu nome e fortalecer sua 

marca, atraindo novos alunos e até mesmo patrocinadores. Para esses alunos, é 

uma forma de se mobilizar para atingir seus objetivos, de integração e de superar 

seus limites, fazendo com que os participantes desenvolvam espírito de equipe, 

responsabilidade e paixão pelas cores que representam.  
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta as etapas da pesquisa e os principais 

procedimentos metodológicos utilizados para a realização do trabalho.  

Para a elaboração do presente trabalho, assim como em qualquer outra 

pesquisa, foi utilizado para o desenvolvimento do trabalho levantamento 

bibliográfico, a partir de material disponível como livros, artigos científicos, 

dissertações e outros, a fim de realizar levantamento e revisão da literatura 

existente, como dados históricos, úteis para a definição e conceituação dos temas 

centrais para o trabalho (DENCKER, 1998).  

Em seguida, foi realizada pesquisa descritiva, com caráter qualitativo. A 

pesquisa qualitativa é indicada nos casos em que a teoria é insuficiente para 

solucionar o problema em questão, fazendo com que o pesquisador precise buscar 

em campo as informações necessárias para o aprofundamento exigido na pesquisa 

(DENCKER, 1998).  

Como técnica para a pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com alguns dos diferentes stakeholders do setor público e privado, envolvidos de 

modo geral com os eventos esportivos universitários em Vassouras, objeto de 

estudo do trabalho. Segundo Triviños (1987 apud MANZINI, 2004, p. 2) “a entrevista 

semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. Com isso, 

foram realizadas quatro entrevistas com diferentes atores responsáveis pela 

realização dos Jogos Universitários em Vassouras. 

O objetivo das entrevistas foi identificar junto a esses atores o papel dos 

eventos esportivos universitários nas estratégias de marketing de destinos, neste 

caso, na Cidade de Vassouras. Assim, entender suas percepções a respeito deste 

segmento de mercado, aspectos positivos, negativos e os principais desafios para 

destino ao sediar esses eventos.  

Os atores entrevistados para a pesquisa foram definidos previamente, sendo 

eles: Vivian May, coordenadora de turismo da Secretaria Municipal de Turismo de 

Vassouras; Richard Wiborg, um dos representantes da empresa JC2 Esportes; 

Renato Lima, o presidente da Associação Atlética de Turismo UFF; e o gerente de 
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um hotel localizado em Vassouras.  Vale ressaltar que o gerente do hotel em 

questão, solicitou que fossem mantidas anônimas as informações quanto ao seu 

nome e do hotel. O autor, respeitando a ética dentro da pesquisa, se refere ao 

entrevistado como “o gerente”. É importante salientar ainda que, dentre os quatro 

entrevistados somente Renato foi entrevistado presencialmente, enquanto as 

demais entrevistas foram feitas por e-mail.  

A partir das entrevistas, foi possível reunir diferentes opiniões acerca do 

tema e confrontá-las, a fim de se ter uma visão abrangente no que tange aos 

eventos esportivos universitários. Os resultados obtidos com as entrevistas são 

apresentados no capítulo a seguir.  
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4 PESQUISA SOBRE OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE 

VASSOURAS (RJ): ANÁLISE DAS ENTREVISTAS.  

 

A sazonalidade do turismo consiste nas variações entre os períodos do ano 

em que há maior ou menor demanda para o consumo de determinado produto por 

parte dos turistas e pode ser influenciada por diversos fatores como, economia e 

clima. Perguntou-se para os entrevistados quais seriam os períodos de alta 

temporada na cidade de Vassouras. Dentre os quatro entrevistados, três 

responderam que os períodos do outono e inverno configuram-se como alta 

temporada na região. Além destes períodos, o gerente acrescenta os meses de 

outubro e dezembro.  

Entretanto, Renato considera que os eventos esportivos universitários 

influenciam diretamente a sazonalidade em Vassouras, pois ele atribui os períodos 

de alta temporada aos feriados, que são usados para a realização dos jogos. 

Segundo ele “[...] no primeiro semestre, é ali do início para metade do ano, em maio. 

E na segunda metade do segundo semestre, entre outubro e novembro”.  

Com relação à baixa temporada, os entrevistados concordam que os meses 

entre dezembro e março são os de menor fluxo turístico. Portanto, entende-se que 

os períodos de primavera e verão podem ser considerados baixa temporada na 

cidade de Vassouras.  

Seguindo nessa mesma linha de pensamento, foram apontados ainda quais 

os eventos que segundo os respondentes efetivamente geram fluxo de turistas para 

a cidade, combatendo a sazonalidade turística. Dentre os eventos citados estão o 

Café, Cachaça e Chorinho, Festival Vale do Café, Flor Atlântica, Vestibular USS e, 

comum a todos os respondentes, os Jogos Universitários.  

As respostas confirmam a ideia do autor de que os eventos esportivos 

universitários, juntamente com o Festival Vale do Café e outros já consolidados no 

destino, estão entre os que mais geram fluxo turístico para a cidade. E isso faz com 

que sejam os responsáveis por minimizar o problema da sazonalidade em 

Vassouras. O problema da sazonalidade afeta os destinos turísticos durante o ano e 

a realização de eventos é uma estratégia para aumentar os períodos de alta 

temporada, como apontado na literatura que consta no referencial teórico do estudo. 
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O que contribuiu para o crescimento do esporte universitário nos últimos 

anos, segundo a maioria dos entrevistados, foi o fomento do esporte, principalmente 

por conta de empresas privadas que atuam com a organização dos jogos 

universitários. Alguns anos atrás, os eventos se limitavam aos cursos mais 

tradicionais como medicina, direito e engenharia. Essas empresas, dentre elas a 

JC2 Esportes, possibilitaram a participação de atléticas menos tradicionais e isso 

contribuiu diretamente para o crescimento do esporte universitário, aumentando o 

nível de competição e o número de participantes. Além disso, o gerente acredita que 

este crescimento está relacionado às festas que acontecem durante a realização 

dos eventos.  

A partir do crescimento das atléticas, o número de atletas a disposição para 

as competições tem aumentado consideravelmente. Além de eventos mais 

tradicionais no meio universitário como INTERMED (antigo OREM), JUCS, 

INTERENG e outros que contemplam grandes faculdades, atualmente as faculdades 

e cursos menores têm a oportunidade de participar de eventos como Super 15, 

Humaníadas, Desafio Universitário.  

Em algumas cidades que recebem este tipo de evento, existe uma 

capacidade maior quanto à venda de ingressos para as festas. Isso faz com que as 

empresas que organizam tais eventos invistam em festas com grandes shows, 

melhores bebidas e estrutura, para que atraiam pessoas que não estejam 

participando do evento esportivo, corroborando com a afirmação do gerente de que 

as festas geram o crescimento do esporte universitário.   

Ao ser perguntado sobre o que representam os eventos esportivos 

universitários para a cidade de Vassouras e quais os seus impactos na localidade, 

existe consenso novamente quanto aos impactos financeiros positivos. Todos os 

entrevistados afirmam que os jogos universitários são geradores de divisas para o 

município, visto que gera empregos diretos e indiretos, lotam os meios de 

hospedagem, inclusive, casas particulares que os proprietários colocam a disposição 

para aluguel no período. Além disso, alguns colégios se beneficiam, pois passam a 

ser utilizados como alojamentos e abrigam maior parte dos participantes. 

Vale destacar que nem todos os moradores da cidade concordam com essa 

opinião. Existe um movimento contrário à realização dos eventos universitários na 
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cidade, por alterar drasticamente a rotina tranquila de Vassouras nos quatro dias 

que geralmente acorrem os eventos. Segundo Renato, aqueles que não participam 

de alguma forma dos eventos fazem pressão para que os eventos não aconteçam 

mais, pois geram transtornos e danos à cidade.  

A gente vê uma divisão dos moradores de Vassouras em relação aos 
eventos esportivos, ainda mais esses de grande porte como é o caso do 
OREM e do INTERENG. Uma parte é a favor por movimentar a economia 
nesses quatro dias e a outra parte é contra pelos contratempos que 
ocasionam na cidade.  

 

Todo evento esportivo traz consigo impactos positivos e negativos, com 

relação aos eventos universitários, não é diferente. Por isso há essa divisão citada 

pelo entrevistado, entre os que são a favor e os que são contra. Pesam a favor os 

impactos econômicos dos eventos, em curto prazo, numa cidade que possui um 

turismo voltado para os atrativos históricos e culturais, heranças do período imperial 

como as fazendas de café por exemplo. Do outro lado pesam os impactos negativos, 

relacionados à depredação de patrimônio, desordem, entre outros. É necessário que 

se pense em estratégias para minimizar os impactos negativos e para maximizar os 

impactos positivos, para que os eventos seguintes estejam o mais próximo do ideal 

para todos os envolvidos.   

Além de Vassouras, os eventos esportivos universitários já aconteceram em 

cidades como Nova Friburgo, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, entre outros. 

Para os entrevistados, isto se dá por conta da logística que este tipo de evento 

demanda. Por serem menores, essas cidades possibilitam menor deslocamento 

entre os espaços utilizados para o evento esportivo, incluindo as praças esportivas, 

alojamentos, comércio e o local de festas. É algo que gera maior comodidade e 

baixo custo, principalmente para os universitários.  

Assim como nos Jogos Olímpicos ou em qualquer evento multiesportivo, as 

diversas modalidades acontecem, simultânea ou sequencialmente, fazendo com que 

as delegações tenham que estar a todo tempo se deslocando para as praças 

esportivas. Muitas vezes os mesmos atletas compõem as equipes em mais de uma 

modalidade. Isto faz com que a logística seja um ponto essencial ao se avaliar o 

local que sediará o evento. Outro ponto essencial citado pelos entrevistados é a 
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qualidade dessas praças esportivas, pois recebem muitos jogos durante todos esses 

dias de evento.  

A respeito de como se dá o processo de escolha da cidade sede, levam-se 

em consideração as estruturas disponíveis para atender a logística de deslocamento 

para os participantes. As estruturas disponíveis são selecionadas a partir de visitas 

técnicas que são realizadas na cidade para facilitar a negociação. De acordo com 

Richard, apesar de ser um processo complexo, existem 3 pilares que são primordiais 

para a escolha da cidade:  

 

1º – Estrutura Esportiva: Fator primordial para a escolha de uma cidade. 
Sem  esta não existe evento. 

2º – Hospedagem: A cidade precisa ter estrutura mínima de rede hoteleira e 
local para alojamento dos estudantes. 

3º – Festa: Local de festa, um local apropriado para a realização das festas. 

 

Vassouras tem potencial para ser reconhecida dentro do Rio de Janeiro, 

como a capital do esporte universitário. Como afirma um dos respondentes, a cidade 

é muito requisitada para a realização destes eventos, pois consegue concentrar 

grande parte das praças esportivas em basicamente uma única rua. Outras ficam 

em ruas próximas, assim como os locais de alojamentos e festas.  

Apesar do potencial, quando questionados se há alguma política pública de 

atração desses eventos por parte de Vassouras ou de outra cidade, na opinião dos 

entrevistados não há ainda a percepção por parte dos gestores de turismo no 

sentido de utilização do desse potencial de promoção do destino que os eventos 

esportivos universitários possuem.  Segundo eles, o processo parte do interesse das 

empresas que atuam na realização dos eventos, inclusive, a JC2 Esportes tem 

tentado, ainda sem sucesso, tornar como oficiais alguns dos eventos na cidade de 

Vassouras. 

 Referente ao que poderia ser feito para que os eventos esportivos 

universitários fossem vistos como ferramenta de marketing para o destino, os 

respondentes possuem opiniões divergentes. Renato acredita que as estruturas da 

cidade precisam acompanhar o crescimento dos eventos universitários, em tamanho 

e qualidade. Portanto, o esporte deve ser fomentado internamente, nas 
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universidades e colégios da cidade, atendendo a sua população, para depois 

oferecer estruturas de alto nível para os participantes dos eventos.   

De acordo com o gerente, a ideia de se utilizar os eventos universitários 

como estratégia de marketing para a cidade, deve ser analisada com cautela, 

demonstrando apreensão quanto aos eventos ou seus impactos. Para que deixem 

de ser vistos com apreensão por parte da população, deve haver um trabalho de 

desconstrução dessa imagem que se tem dos eventos esportivos universitários. Isto 

é apontado por Richard, como algo que deve ser feito para que esses eventos sejam 

vistos como uma oportunidade para a cidade se promover. Os eventos são levados 

a sério pela grande maioria dos participantes, que passam por preparação esportiva, 

muitas vezes contando com profissionais de prestígio no meio esportivo, para obter 

destaque nas competições.  

Os eventos esportivos universitários movimentam consideravelmente todos 

os segmentos da economia da cidade. Com isso, o lucro proveniente da 

arrecadação de impostos poderia ser utilizado para a infraestrutura do município, 

evidenciando os benefícios advindos dos eventos para a população. Isto 

possibilitaria que a população pedisse pelo fomento do esporte local, fazendo com 

que fosse incentivado desde a escola até a universidade, com os jovens locais 

participando mais das competições e esse ciclo gerasse uma identidade, uma marca 

local ou até mesmo identificando uma vocação para o segmento, atendendo a esse 

nicho de mercado que em constante crescimento.   

Mesmo com o crescimento evidente do esporte universitário, ao perguntar 

para os entrevistados sobre a valorização do esporte universitários por parte da 

comunidade local, o autor pôde constatar que o segmento ainda não é valorizado 

pela população. A falta de profissionalismo por grande parte dos participantes é 

apontada por um dos entrevistados como um fator que pesa para a não valorização 

do esporte universitário. Outro afirma que o problema é que só existe uma 

universidade no município de Vassouras, a USS, fazendo com que dificulte o 

fomento do esporte universitário, até mesmo, porque em grande parte, os 

universitários da USS não são moradores da região, portanto não difundem o 

esporte na localidade.  



52 
 

Os EUA podem ser considerados o maior exemplo de sucesso no esporte 

universitário, tendo em vista o valor que é dado às competições universitárias e o 

envolvimento da comunidade local no segmento. De acordo com Viviam, em 

Vassouras, a comunidade local não valoriza o esporte universitário, por entender 

que somente os comerciantes se beneficiam dos eventos esportivos. Por isso não os 

interessa que os eventos aconteçam, pelo contrário, são contra a realização dos 

eventos pelos transtornos causados pelo grande fluxo que geram para a cidade, 

como mostra a figura 4.  

 

 

Figura 4 - Torcida Engenharia PUC-RJ. 

Fonte: (ACERVO PESSOAL, 2014). 

 

Ao concordar com os demais entrevistados quanto à não valorização do 

esporte universitário em Vassouras, Richard ainda afirma que existe uma diferença 

nos modelos de fomento do esporte entre Brasil e os EUA. Algo que pode se 

relacionar com a diferença entre a cultura esportiva dos países. No Brasil, em 

especial no futebol, os jovens atletas escolhem o esporte em detrimento dos 
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estudos. Enquanto nos EUA, esporte e educação caminham paralelamente, uma vez 

que, o desempenho escolar é fator determinante para o ingresso dos jovens atletas 

nas universidades, mesmo que ele seja um atleta excepcional. Richard afirma que: 

[...] Nos Estados Unidos quem fomenta o esporte de uma maneira geral são 
os colégios e universidades. No Brasil, isso é realizado pelos Clubes. Esse 
é um dos motivos para a não existir uma valorização do Esporte 
Universitário no Brasil. 

 

Outro problema evidenciado, além da não valorização dos eventos 

esportivos universitários, é que os eventos dependem dos feriados para que os 

participantes estejam disponíveis para a participação num período de quatro dias, 

como geralmente acontecem. Entretanto, esses feriados influenciam negativamente 

o reabastecimento dos estabelecimentos comerciais, como ocorrido em outras 

cidades, até mesmo em Vassouras. Por isso, faz-se necessário que os empresários 

sejam avisados com antecedência da realização dos eventos.  

Sobre a existência de estratégias de comunicação local para que os 

residentes e empresários tenham conhecimento da realização dos eventos com 

antecedência, se preparando para recebê-los, o gerente afirma que a cidade não 

passa por este tipo de problema, pois todos são comunicados com antecedência 

pelo calendário de eventos, disponível no site da Prefeitura.  

Richard corrobora afirmando que em Vassouras os comerciantes estão 

acostumados a receber os eventos universitários e com isso, conseguem se 

organizar para não haver falta de produtos. Entretanto ele acredita que em outras 

cidades, isto aconteça por não terem noção da magnitude dos eventos, mesmo 

sendo avisados com antecedência. Mesmo por que, muitas vezes o número de 

participantes ultrapasse as expectativas, segundo Viviam.  

Apesar dessa movimentação de pessoas nesses períodos, não se percebe 

estímulos a elas para visitar e conhecer o que a cidade tem para oferecer. De 

acordo com as entrevistas, entende-se que a cidade se coloca apenas como o local 

que recebe o evento. Não há divulgação das programações dos museus, 

propagandas das fazendas de café ou qualquer incentivo para a visitação dos 

atrativos da cidade por parte desses turistas, que estão na localidade no período dos 
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eventos. Tampouco há incentivo para que os turistas voltem a visitar a cidade após o 

evento.  

Entretanto, o gerente acredita que as atividades são, sim, estimuladas, 

através de anúncios, mas o objetivo principal dos participantes são as festas. 

Mesma opinião de Viviam, que cita os projetos “Minuto de História” oferece aos 

turistas um resgate histórico, apresentando alguns dos principais atrativos da cidade 

e o “Memorial do Trem” construção que já foi uma importante estação ferroviária e 

atualmente abriga, além do Memorial, a Fundação Educacional Severino Sombra 

(FUSVE) e a sede do Centro de Atendimento e Apoio ao Turista. Apesar dos 

projetos citados, a entrevistada acredita que os participantes vêm com o foco 

somente nos jogos.  

De fato, mesmo que não tenham as festas como objetivo principal, existe, 

em alguns casos, considerável investimento por parte das empresas organizadoras 

nas festas que compõem os eventos. Essas festas reúnem uma parcela significativa 

dos participantes dos jogos, além de pessoas que vão unicamente para as festas. 

Deste modo, há grande quantidade de pessoas alcoolizadas transitando pelas ruas 

da cidade, favorecendo a ocorrência de contratempos. Por isso o destino e os 

organizadores precisam ter alguns cuidados ao realizar eventos desse tipo.  

Com relação aos cuidados que devem ser tomados para a realização dos 

eventos esportivos universitários, os entrevistados acreditam que, além das 

estratégias para a limpeza e controle do trânsito na cidade, a segurança é o principal 

cuidado que deve ser tomado ao realizar eventos como este.  

Vassouras precisa estar preparada para possíveis ocorrências e para isso, 

Viviam afirma que o conselho de segurança da cidade se envolve e participa das 

reuniões com os organizadores. Existe reforço no policiamento e o evento conta com 

seguranças particulares, contratados pela empresa que organiza o evento. Esse 

efetivo policial maior, como Renato sugere, e o autor concorda, poderia fazer o 

trabalho de prevenção de maiores problemas, inibindo situações graves como de 

brigas que podem levar ao óbito, como aconteceu com Mauro Costa, que morreu ao 

ser espancado após uma das festas do OREM 2015. O caso não tem relação direta 

com o evento esportivo, mas a concentração de jovens e o consumo de álcool 

abrem precedentes para que ocorram essas situações. Nesse caso, há também a 
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necessidade de um efetivo maior também nos hospitais e prontos socorro para 

eventual crescimento no número de atendimentos.  

Todo evento, em especial os esportivos, que além de concentrarem grande 

número de pessoas, envolve emoção, rivalidade e maior interação entre os 

participantes, costuma gerar muitos impactos, positivos e negativos. Apesar desses 

impactos, questionados quanto a cidade estar preparada para receber tais eventos é 

consenso que sim, a cidade está preparada. Viviam acredita que problemas sempre 

irão acontecer em qualquer evento com grande circulação de pessoas, entretanto 

alguns problemas podem ser minimizados, mas não evitados. Complementando 

essa visão, Renato entende que Vassouras já está acostumada a receber tais 

eventos, portanto, está preparada para recebê-los, sabendo que sempre há o que 

melhorar.  

Como exposto, a cidade já recebeu muitos eventos esportivos universitários, 

pelo menos dois eventos por ano até que decidiram interromper a realização por 

algum tempo. Eventos como OREM, INTERENG e JUCS acontecem todo ano, 

durante muito tempo. A comunidade local, os comerciantes, a cidade de modo geral, 

já espera que nos feriados aconteçam os eventos e por isso deve estar preparada 

para tal. Além desses, outros eventos como Desafio Universitário e Super 15 que 

envolvem também outras faculdades ditas menores, aconteceram em Vassouras. 

Isto é, há uma quantidade considerável de Jogos Universitários que a cidade está 

sempre recebendo e de modo geral, não se tem conhecimento de grandes 

problemas durante os eventos. Atualmente, se existe uma cidade que está 

preparada para receber os eventos ou ao menos próximo de estar, é Vassouras.  

No que se refere aos impactos que o supracitado caso no OREM 2015 

possam ter causado na imagem do destino, Richard acredita que o impacto foi 

negativo na imagem do destino, e indica que houve diminuição de público no mesmo 

evento, agora INTERMED, ocorrido este ano. Porém salienta que nenhum dos 

participantes do evento teve envolvimento com o caso em questão. Por outro lado, o 

gerente considera que o impacto foi negativo para o evento, não para o destino, pois 

deixou uma impressão ruim quanto ao evento de medicina. Tal como Renato 

corrobora, apontando que o impacto negativo foi direcionado aos eventos e gerou 
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uma pressão por parte dos moradores para a não realização dos jogos. Quanto a 

imagem do destino ele afirma que:  

[...] acho que não teve impacto negativo, até mesmo por que Vassouras se 
vende como um destino de grandes fazendas, então trabalha muito um 
produto interno de visitação a casas antigas, as fazendas de café, então eu 
acho que não teve muito impacto o evento que ocorreu. Quando saiu a 
notícia, claro, mas depois você nem ouve falar mais disso.  

 

O ocorrido no OREM 2015 foi uma fatalidade que apesar de ter acontecido 

concomitante ao evento, o jovem não estava participando do mesmo, pois todos os 

atletas e participantes são credenciados, para o controle dos organizadores. A 

agressão ao jovem foi logo após uma das festas, por isso a preocupação da 

comunidade local com a realização desses eventos. O maior impacto que pode ser 

percebido com base nas respostas dos entrevistados é o aumento da pressão dos 

moradores para que não aconteçam mais os eventos, no intuito de reduzir os riscos 

de novos casos. 

Como existe pressão por parte dos moradores para que acabem os eventos 

na cidade, perguntou-se para os entrevistados sobre o que mudou depois do 

ocorrido para que voltassem a realizar os eventos. De acordo com o gerente a 

mudança foi a organização do evento e o aumento da segurança. Enquanto Richard 

e Renato relacionam as mudanças às campanhas que visam aproximar os 

participantes da comunidade local, como a campanha do Natal Solidário, organizado 

pela JC2, como afirma Renato: 

[...] no segundo semestre de 2015 ocorreu um evento e vai ocorrer de novo 
agora no segundo semestre de 2016. Houve uma contrapartida no fim do 
ano passado da galera utilizar a logo da prefeitura, do governo do estado, 
fizeram uma campanha de doação para crianças da comunidade de lá. Só 
mesmo pra apagar essa possível imagem ruim do acontecimento [...].  

 

Antes mesmo de acontecer a trágica morte do jovem no OREM, já estava 

em processo de organização o Super 15, evento que reuniu cerca de 38 atléticas de 

todo o Estado do Rio de Janeiro. Como parte da comunidade local é contra a 

realização dos Jogos, diversas reuniões foram realizadas a fim de alinhar junto à 

população os impactos dos eventos e buscar estratégias para que eles tragam o 

melhor para a cidade.  
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A fim de minimizar a imagem ruim dos eventos que ficou para os residentes, 

foram realizadas ações como campanha para a doação de brinquedos às crianças 

de Vassouras, utilização das logomarcas da Prefeitura e do Governo no Estado, 

demonstrando o apoio à realização, além de medidas mais firmes para inibir 

problemas como som acima do permitido e questões de ordem pública. 

Com relação às ações que devem ser priorizadas para que o evento traga 

maiores benefícios para o destino, os entrevistados acreditam que o problema dos 

eventos esportivos universitários é o afastamento entre o evento e seus 

participantes, da comunidade local. O grande incentivo para a cidade receber esses 

eventos é o fator econômico, que faz com que muitas pessoas se beneficiem do 

momento com aluguel de casas, vendas através do comércio formal e informal, a 

hotelaria, tudo sob a perspectiva econômica. Porém aqueles que não têm interesses 

comerciais nos eventos são os que fazem pressão para que não aconteçam. Faz-se 

necessário com isso, que se criem ferramentas para aproximação da comunidade, 

para que a população possa ver as vantagens que o evento pode trazer.  

Por fim, Renato propõe que o envolvimento com as escolas seja um ponto a 

ser pensado com o intuito de que as crianças e jovens locais se sintam parte do 

evento. Sendo assim, entende-se que no momento em que se sentirem pertencidos, 

a tendência é que se diminua a pressão para o fim dos jogos e que haja mais 

diálogo para que se chegue ao modelo de evento ideal para todos os atores 

envolvidos no processo, e não somente para os envolvidos financeiramente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo aponta que, como decorrência do crescimento do segmento de 

Turismo Esportivo no Brasil, motivado principalmente pelos eventos esportivos, fez 

surgir uma oportunidade para que os eventos esportivos universitários sejam 

utilizados como ferramenta de marketing para os destinos, em especial para cidades 

pequenas. No entanto, este nicho de mercado tem atraído, de forma geral, atenção 

do setor privado, mas pouco interesse por parte do poder público que pouco investe 

no esporte universitário. 

Como consequência da atuação de empresas do âmbito privado, o esporte 

universitário obteve aumento no número de competições, possibilitando a 

participação de faculdades consideradas menores, alterando um panorama onde até 

poucos anos atrás, as grandes faculdades dominavam os eventos esportivos 

realizados entre os universitários. Em Vassouras, isso faz com que os Jogos 

Universitários estejam entre os eventos que mais geram fluxo turístico para a cidade, 

juntamente com eventos regionais já consolidados no mercado, minimizando a 

sazonalidade no destino.  

A análise das entrevistas demonstrou que a cidade de Vassouras se destaca 

como um dos principais destinos receptores dos Jogos Universitários no Estado do 

Rio de Janeiro, por conta da facilidade de logística apresentada pela cidade. A 

necessidade de constantes deslocamentos entre as praças esportivas e 

alojamentos, fazem com que as cidades menores sejam as mais requisitadas para 

este tipo de evento. Vassouras, dentre elas, é a que tem apresentado melhor 

estrutura e logística para a sua realização.   

Quanto à questão problema da pesquisa “Qual a importância dos eventos 

esportivos universitários para a promoção e desenvolvimento turístico da cidade de 

Vassouras?”, percebe-se que a cidade possui tal potencial, o que resultaria na 

promoção da cidade como destino de eventos esportivos universitários, ampliando o 

calendário de eventos da cidade e alavancando o turismo local. Entretanto, a divisão 

de opiniões quanto à realização dos eventos, faz com que isso seja tratado com 

cautela, dificultando o investimento em políticas públicas que se apropriem deste 

potencial.  
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Os diferentes atores entrevistados ressaltam a importância dos eventos 

universitários para a economia local, os lucros dos comerciantes e a geração de 

empregos diretos e indiretos. Em contrapartida aos impactos positivos na economia 

local, foram identificados impactos negativos que fazem emergir um movimento de 

residentes contrários à realização dos eventos. Os problemas relacionados 

principalmente ao tumulto, desordem, trânsito e consumo excessivo de álcool são 

recorrentes nessas ocasiões. Portanto, devem existir estratégias de comunicação, 

de mobilidade no destino e de segurança que minimizem os riscos gerados por 

eventos como esses. 

As empresas responsáveis por realizar os Jogos Universitários também 

conseguem induzir deslocamentos para as cidades durante os eventos por meio da 

realização de festas, que não são restritas aos participantes dos Jogos. O objetivo 

das empresas organizadoras com isso é lucrar com a venda de ingressos para as 

festas. Portanto elas têm investido em festas que sejam atrativas, fazendo com que 

as pessoas tenham interesse em dirigir-se para participar, gerando mais fluxo para a 

cidade. Porém isso resulta no aumentando dos impactos na localidade e na 

resistência dos moradores quanto à realização dos eventos.   

Com base no aprofundamento teórico para a pesquisa, constatou-se que o 

desinteresse da população em relação ao esporte universitário também é reflexo do 

pouco investimento nesse esporte por parte do setor público. A falta de interesse da 

mídia também contribui para desvalorização do esporte universitário e suas 

competições. Desta forma, observa-se a necessidade de se trabalhar melhor a 

sensibilização dos residentes quanto ao segmento. As pessoas tendem a não 

valorizar o que não conhecem, tornando difícil o trabalho de desconstrução da 

imagem negativa que muitos têm dos Jogos Universitários.  

O esporte é levado a sério por uma parte considerável dos atletas 

universitários, que além dos compromissos acadêmicos, investem tempo e esforço 

em sua preparação esportiva para obter destaque nas competições. O maior 

interesse da população nessas competições pode fazer com que se tornem 

atrativas, resultando no interesse da mídia em transmiti-las, possibilitando a 

promoção do destino e trazendo benefícios para a localidade, neste caso, 

Vassouras.   
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 Neste sentido, o investimento em melhorias das estruturas disponíveis, 

aliado a estratégias e políticas públicas para a captação e divulgação dos eventos 

esportivos universitários, possibilitaria a consolidação de uma nova imagem para a 

cidade de Vassouras, aumentando a competitividade do destino. A cidade é 

conhecida e requisitada entre os atletas universitários e poderia ser reconhecida 

como a “capital do esporte universitário” no Rio de Janeiro, marca que pode ser 

explorada como marketing para o destino. 

Ao se investir os lucros gerados pela arrecadação de impostos em 

infraestrutura para o município, além da possibilidade de se consolidar como “capital 

do esporte universitário” evidenciariam os benefícios advindos dos eventos para a 

população. Isso possibilitaria maior receptividade ao fomento do esporte universitário 

no local, fazendo com que o esporte fosse incentivado desde a escola até a 

universidade. O ciclo gerado pela maior participação da comunidade local permitiria 

identificar uma vocação da cidade para o segmento, atendendo, em parceria com o 

setor privado, a esse nicho de mercado em constante crescimento.   

Atualmente a cidade de Vassouras é conhecida como a “Princesinha do 

Café”, com um turismo voltado para a cultura e história, heranças no período 

Imperial. Com base nas informações dos entrevistados, esse turismo que já é 

consolidado na cidade e não sofre influência dos fluxos gerados pelos eventos 

esportivos universitários. Não se tem dados que apontem esses eventos como 

responsáveis por qualquer crescimento nas visitações dos atrativos, tampouco para 

a diminuição das visitas por conta de problemas nos jogos. Por esse motivo, mesmo 

com os incidentes ligados aos eventos universitários na cidade, evidenciou-se que 

não há impactos desfavoráveis à imagem do destino. O que se verificou foi o 

impacto na credibilidade dos próprios eventos, ocasionado pelos episódios negativos 

associados a seu nome.  

Pode-se concluir que apesar dos eventos esportivos universitários serem 

responsáveis por alguns dos maiores fluxos turísticos da cidade de Vassouras, não 

foi possível identificar um incentivo para que os visitantes conhecessem melhor os 

atrativos. O turista que participa desses eventos esportivos universitários não 

percebe Vassouras como um produto turístico atrativo e que faça com que ele 

permaneça mais tempo na cidade ou que volte em outro momento. Por isso, não se 
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pode até o momento afirmar que os Jogos Universitários de Vassouras promovem o 

desenvolvimento turístico da cidade. Esta é uma oportunidade que ainda não é bem 

trabalhada pelo destino.  

Propõe-se que sejam feitas parcerias com as empresas organizadoras dos 

Jogos Universitários para divulgação das programações dos atrativos, promoções e 

sorteios para passeios e visitações na cidade, a fim de que a capacidade de 

marketing dos Jogos Universitários auxilie, não somente na promoção, mas na 

consolidação de Vassouras como o principal destino de eventos esportivos 

universitários no Rio de Janeiro, criando condições para que os participantes 

possam se interessar por conhecer melhor a cidade, podendo voltar a visitá-la em 

outro momento ou indicar a visita a pessoas próximas.  

A pesquisa apresentou como limitação um baixo número de respondentes 

para as entrevistas, tendo sido entrevistados somente um representante de cada 

setor envolvido nos eventos. Porém devido à experiência dos entrevistados com os 

Jogos Universitários e o interesse dos mesmos em ajudar, foi possível a obtenção 

de informações importantes para a realização do trabalho.  

Porém a comunidade local que se coloca contra os eventos não foi objeto de 

estudo. Sugere-se, para estudos futuros, uma pesquisa com os representantes da 

comunidade local a fim de buscar compreender os motivos para a rejeição aos 

Jogos Universitários e levantar sugestões para o melhor aproveitamento dos 

mesmos. 

Outra limitação da pesquisa foi a falta de dados precisos sobre os impactos 

dos eventos esportivos universitários nas comunidades receptoras. Sugere-se para 

pesquisas futuras um estudo quantitativo dos impactos sócio-econômicos nas 

principais localidades onde ocorrem os Jogos Universitários, em especial em 

Vassouras. O objetivo é que se tenha a real dimensão dos eventos esportivos 

universitários quanto ao perfil do turista esportivo universitário e quanto à geração de 

divisas para cidade.  

Espera-se que o trabalho realizado incentive novas pesquisas sobre o 

esporte universitário, em especial suas relações com o turismo. Espera-se também, 

que o trabalho traga contribuições para novas propostas para o desenvolvimento do 
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Turismo Esportivo, com base no esporte universitário, que segue em constante 

crescimento.  
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APÊNDICE A 

 

Instrumento de coleta de dados – questionário semiestruturado 

http://www.uss.br/cidadevassouras/
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1. Sabemos que a sazonalidade é algo que os destinos vivenciam e está sempre 

em questão. No caso de Vassouras, quais os períodos são considerados de alta 

temporada?  

 

1.1 E qual o período de baixa temporada? 

 

2. Os eventos têm cada vez mais assumindo papel determinante nas estratégias 

de marketing e turismo dos destinos, combatendo a sazonalidade. Quais os eventos 

da Cidade de Vassouras que efetivamente geram um fluxo turístico para o destino? 

  

3. Nos últimos anos foi possível observar um crescimento no número de atletas 

universitários, assim como no número de eventos esportivos universitários. O que o 

senhor (a) acredita ter contribuído para o crescimento do esporte universitário 

nesses últimos anos?  

 

4. Desde 2003 percebemos a realização de eventos esportivos universitários em 

Vassouras, como as Olimpíadas Regionais de Medicina – Orem e posteriormente os 

Jogos Integrados de Engenharia – Intereng, os Jogos Universitários de 

Comunicação Social – Jucs, entre outros. O que significa para o município de 

Vassouras a grande quantidade de pessoas que vêm aos Jogos Universitários?  

 

 

5. Além de Vassouras, os eventos esportivos universitários já acontecerem em 

Cidades como Nova Friburgo, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu entre outros. 

Geralmente são escolhidas cidades menores para a realização dos eventos 

universitários. Por que o senhor (a) acredita que isso acontece? 

 

6.  Como se da o processo de escolha da cidade sede?  

 

7. O (A) senhor (a) saberia dizer se Vassouras ou alguma outra cidade possui 

uma politica bem estruturada para atração de eventos esportivos universitários com 

estratégia para o marketing para o destino?  
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7.1 Se sim, como se dá essa política? 

 

7.2 Se não, o que o (a) senhor (a) acredita que poderia ser feito para os eventos 

esportivos universitários serem vistos como importantes ferramentas estratégicas 

para o marketing do destino? 

 

8. O esporte universitário nos EUA é tão valorizado quanto o esporte 

profissional. Um dos motivos dessa valorização do esporte universitário é o 

envolvimento da comunidade local por conta da nostalgia de ter participado, por ter 

algum conhecido ou parente que participe desse esporte. Em Vassouras, o senhor 

(a) acredita que o esporte universitário é valorizado pela comunidade local? 

 

9. Os Jogos são realizados na Cidade sempre em feriados prolongados, quando 

os participantes do evento estão em período de recesso. Porém durante o feriado, 

muitos estabelecimentos de fornecedores locais não abrem e com isso não há 

reabastecimento para os restaurantes e outros serviços similares. Em alguns 

eventos esportivos, já foram evidenciados problemas de falta de alimento além de 

outras dificuldades de serviços. Existe em Vassouras uma estratégia de 

comunicação local para informar aos residentes e empresários sobre o evento? 

  

9.1 Se sim, como é feita? 

 

9.2 O senhor (a) acredita que é feita com tempo suficiente para que os 

empresários locais se preparem para receber os turistas sem que haja falta de 

suprimentos?   

 

10. De modo geral, durante os Jogos Universitários, além das competições 

acontecem festas à noite que reúnem a grande maioria dos participantes. Apesar 

disso, muitos dos participantes estão somente para competir, torcer, estão em casal 

ou simplesmente não tem interesse nas festas, sendo assim são possíveis 

consumidores dos atrativos turísticos da Cidade. A realização dessas atividades 

turísticas na localidade é incentivada durante o evento?   

 

10.1 Se sim, como? 



70 
 

 

11. O consumo excessivo de álcool, som alto, depredações, utilização de 

pirotecnia ou até possíveis brigas, são alguns dos problemas que qualquer evento 

esportivo pode trazer para a localidade receptora. Sabendo disso, quais cuidados o 

destino e os organizadores precisam ter para realização de eventos esportivos 

universitários? 

 

12. O senhor (a) acredita que a cidade está preparada para receber tais eventos?  

 

13. Como o senhor (a) avalia os impactos do Orem 2015 na imagem do destino? 

 

13.1 E o que mudou para que a Cidade voltasse a receber esses eventos? 

 

14. Quais ações devem ser priorizadas para que os eventos tragam maiores 

benefícios para o destino? 

 


