“TAÇA EPTV E LAZER: A IMAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA A
POPULAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NO LAZER ESPORTIVO”

Silva, Beatriz Cavalcante da
Orientador: Marco A. B. Almeida
Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Sociologia do Esporte.
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP.
Pesquisa financiada pela Pró-Reitoria da Universidade de São Paulo

RESUMO: Esta pesquisa analisou qual a imagem de um evento esportivo, realizado pela
uma rede de televisão – Rede Globo - na difusão de evento esportivo – Taça EPTV - na
região de São Carlos. Para isso pesquisou-se os moradores de uma das cidades
participantes desse evento, a cidade de Descalvado, que já foi bicampeã do evento,
perguntando-se a importância da Taça EPTV de futsal para a cidade, questionando quem
o time de futsal da cidade representa? A influência do evento para o esporte da cidade, e
se há um conhecimento da população sobre a existência do algum projeto esportivo ou de
lazer na cidade, que tenha sido influência da Taça EPTV de futsal. Para a realização dessa
pesquisa, foi utilizado um questionário aberto, com perguntas elaboradas, para obter
informações de forma mais limitadas, feitas com os moradores locais, que realizam
atividades físicas, no principal ginásio esportivo da cidade e análises bibliográficas para
a realização e conclusão do trabalho. Nas perguntas feitas nos questionários, podemos
analisar que a maioria dos moradores já assistiram pessoalmente aos jogos da Taça EPTV,
boa parte dos entrevistados mostram que a importância do evento é divulgar a cidade, na
mídia através do esporte, em outra pergunta realizada, mostra que os moradores acreditam
que o time representa sim a cidade, levando o nome da cidade para os outros municípios,
para os moradores a Taça EPTV, tem sim uma influência para o esporte na cidade,
principalmente para as crianças, embora os moradores ressaltarem a importância do
evento para o esporte, muitas não tem o conhecimento se existe projetos esportivos que
tenha surgido por influência do evento, muitas vezes por ter a divulgação ou por não
projetos existentes. Com isso conclui-se que para os moradores, o evento TAÇA EPTV
de futsal, tem uma grande importância, para o entretenimento da população, e tem o
evento como um papel de divulgação e visualização da cidade na região, onde a EPTV

São Carlos tem alcance de transmissão, para os moradores os esportes e o lazer esportivo
pode ter influência do evento, mais não há conhecimento de projetos esportivos na cidade
que tenha sido criado por causa do evento, e sim o conhecimento de projetos já existentes
e tradicionais na cidade, analisando um todo a mídia exerce a influência da divulgação da
cidade e nas práticas do futsal na região.
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