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Resumo: Este trabalho teve como objetivo mostrar a relevância de um planejamento detalhado e de uma
organização eficiente, composta por pessoas selecionadas e preparadas, trabalhando de forma ética para a
realização de um evento esportivo. Foi dado maior ênfase no planejamento, na organização e na
Sistemática das Competições, tendo em vista que estes são os principais itens para a elaboração de um
evento esportivo. Concluímos que a visualização das principais etapas de um evento esportivo e as
informações sobre alguns itens pequenos e importantes, são capazes de fazer a diferença em eventos de
pequeno, médio e grande porte.
Palavras Chaves: Evento esportivo, organização, planejamento.
Área do Conhecimento: Ciências da Saúde.
Introdução
Os eventos esportivos são realizados a vários
séculos. Com o passar dos anos a procura por
eles só vem aumentando, seja por interesse
esportivo, cultural, político ou social. Em virtude
desta procura, os profissionais da área de
Educação Física precisam estar cada vez mais
capacitados e preparados para isto. De acordo
com Zanella (2008) “Evento é uma concentração
ou reunião formal e solene de pessoas realizada
em data e local especial, com o objetivo de
celebrar
acontecimentos
importantes
e
significativos e estabelecer contatos de natureza
comercial, cultural, esportivo, religioso, etc”.
Abordamos a importância do planejamento e
da organização de um evento esportivo. “Planejar
é determinar os objetivos a serem atingidos e
ordenar adequadamente os meios para atingi-los”
(Daiuto, 1991). Mostrando os principais itens para
o planejamento como: a pesquisa (dos objetivos,
dos recursos financeiros, humanos e materiais, da
natureza da atividade, dos locais disponíveis, etc.),
a programação, a execução e a avaliação.
“Organizar um evento é executar todas as
providências preparatórias necessárias para
assegurar as melhores condições a sua
realização, sem problemas administrativos,
disciplinares e estruturais” (Poit,2000). Destacando
a importância da organização que é composta por
uma equipe de colaboradores criteriosamente
selecionados e distribuídos de acordo com seus
conhecimentos e experiências em varias
comissões, sendo que, cada comissão tem suas
atribuições que deverão ser desenvolvidas antes,
durante e após o evento. Ele mostra também um
levantamento sobre a sistemática das competições

e seus principais processos: eliminatórios, de
rodízio e outros sistemas importantes.
Em um evento esportivo podemos destacar
várias etapas e vários itens importantes. Essas
etapas são divididas em: congresso de abertura,
congresso técnico, cerimônia de abertura,
cerimônia de encerramento e congresso de
encerramento.
E
os
itens
considerados
importantes são: os símbolos nacionais, a
apresentação (localização) da bandeira nacional,
os pronomes de tratamentos e as musicas.
Desta forma, este trabalho objetivou mostrar
como planejar e organizar Eventos Esportivos,
levando
em
consideração
os
elementos
necessários para a obtenção do sucesso, bem
como a importância de um bom organizador.
Metodologia
Para realização do trabalho, foram utilizados
livros publicados de 1976 a 2008, artigos
científicos publicados na Revista Brasileira de
Medicina do Esporte e na Revista Mackenzie de
Educação Física e Esporte, sites da internet,
aprendizado em sala de aula, minha experiência
como estagiária – realizando vários eventos
esportivos, colocando em pratica os diversos
Sistemas de disputa estudados e o aprendizado
com os profissionais da área.
Resultados
Este trabalho mostrou a Sistemática das
Competições e seus diversos tipos de
eliminatórias, rodízios e processos, e obtivemos
como resultado que “a competição é classificada
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em dois tipos: torneio e campeonato” Capinussú
(1986).
No torneio acontece a competição de caráter
eliminatório realizado em um tempo relativamente
curto onde não é obrigatório o confronto direto
entre os concorrentes para se apurar o campeão,
sendo assim, no torneio é mais comum o uso de
um dos processos de eliminatórias (Simples,
Consolação, Bagnall Wild, Repescagem e Dupla).

Já o campeonato é a competição onde os
concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez e
normalmente é realizado em um tempo
relativamente longo, neste caso, é mais comum o
uso dos processos de rodízio ou uma combinação
de processos (Rodízio Simples, Rodízio Duplo,
Rodízio em Séries ou em Grupos e Processos das
Combinações).

Figura 3- Modelo de Rodízio Simples.
Fonte: Daiuto (1991)

Figura 1- Modelo de Eliminatória Simples.
Fonte: Daiuto (1991)

Figura 4- Modelo de Rodízio Duplo
Fonte: Capinussú (1997)

Figura 2- Modelo de Eliminatória Bagnall Will.
Fonte: Capinussú (1997)

Um resultado encontrado foi que “o
Planejamento de um Evento Esportivo é dividido
em quatro fases” Daiuto (1991). São eles: a
Pesquisa, que serve para analisar as possiveis
condições, de recursos financeiros, humanos,
materiais, de datas e períodos, de registro de
interessados e de objetivos a serem atingidos
para a realização do evento. A Programação: que
é a elaboração do planejamento do evento de
acordo com os resultados obtidos na pesquisa. A
Execução, que é o cumprimento da programação
estabelecida. E a Avaliação, este item deve ser
constante, antes, durante e após um evento.
Outro resultado encontrado, este sobre a
Organização de um Evento Esportivo foi que “Ao
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iniciar os preparativos de um evento, a montagem
das comissões se torna necessário. Elas visam o
cumprimento de suas tarefas especificas
objetivando o sucesso final do evento” Poit (2000).
O autor Daiuto (1991) também sugere uma
esquematização de comissões. Sendo assim,
segue abaixo as comissões sugeridas: Comissão
Central Organizadora, Comissão de Honra,
Comissão
de
Informática,
Comissão
Administrativa, Comissão Técnica, Comissão de
Arbitragem, Comissão de Finanças, Comissão de
Transporte,
Comissão
de
Recepção
e
Solenidades, Comissão das Relações Publicas,
Comissão de Segurança, Comissão MedicoHospitalar, Comissão de Hospedagem e
Alimentação, Comissão de Publicidade e
Divulgação e Comissão Disciplinar.
Obtivemos como resultado também as Etapas
de um Evento Esportivo, que podem ser realizadas
em um grande espaço de tempo ou em apenas
um dia. Conforme Poit (2000) são etapas de um
evento esportivo: O Congresso de Abertura, o
Congresso Técnico, a Cerimônia de Abertura, a
Cerimônia de Encerramento e o Congresso de
Encerramento.
Conclusão
Conclui-se que um evento esportivo deve ser
seriamente elaborado, levando sempre em conta
os objetivos, o perfil e o tamanho do evento. Para
que seja aplicado da melhor maneira e de forma
mais eficiente a sistemática das competições.
Os recursos necessários são vários para a
execução de um evento, desde os recursos mais
simples até os mais complexos.
Percebe-se que para a elaboração de um
evento esportivo precisamos de um planejamento
bem elaborado, de um objetivo bem definido, de
recursos (humanos, financeiros e materiais) e de
uma organização estruturada com colaboradores
trabalhando em equipe para um mesmo ideal.
Estas etapas devem ser seguidas a risca, e não
podem ser esquecidas, para que a margem de
erros seja zero ao explorar as oportunidades de
sucesso na realização do evento esportivo.
Conclui-se também que as literaturas
referentes ao planejamento e organização de
eventos esportivos são escassas, sendo assim,
entendemos que este trabalho pode ser
importante aos profissionais da área que se
interessam pelo assunto.
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