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0138 - OBSERVATÓRIO DO ESPORTE: UMA VISÃO CRÍTICA DA MÍDIA 
ESPORTIVA NA UNESP FM - Fernando Trindade (FAAC, UNESP, Bauru), José Carlos 
Marques (FAAC, UNESP, Bauru), Marcos Américo (FAAC, UNESP, Bauru), Ângelo Sottovia Aranha 
(FAAC, UNESP, Bauru), Rodrigo Turatti Pessoa (FAAC, UNESP, Bauru), Felippe Ferro (FAAC, 
UNESP, Bauru), João Paulo Benini (FAAC, UNESP, Bauru), Sérgio Bruno Trivelato (FAAC, UNESP, 
Bauru), Andressa Borzilo (FAAC, UNESP, Bauru) - ftrinda@yahoo.com. 

Introdução: O “Observatório do Esporte” é um projeto de extensão universitária financiado pela 
PROEX – Pró-reitoria de Extensão Universitária da UNESP e apoiado pelo GECEF – Grupo de 
Estudo em Comunicação Esportiva e Futebol 
(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0330609LW6DNZ8). Trata-se de um 
programa de rádio veiculado semanalmente pela Rádio UNESP FM (105,7 MHZ - Bauru - SP), 
produzido por alunos de Comunicação Social e docentes da FAAC, além de profissionais da área 
da comunicação. Objetivos: O projeto busca ainda articular extensão e profissionalização em 
jornalismo e radialismo esportivo, para que o ensino-aprendizado para os alunos do Curso de 
Comunicação Social ocorra de modo atualizado e dinâmico. As atividades são desenvolvidas na 
Rádio UNESP FM, nos laboratórios de rádio, televisão, edição audiovisual e de editoração do 
Departamento de Comunicação Social da FAAC Unesp Bauru. Métodos: Os participantes do 
“Observatório do Esporte” realizam atividades regulares com a finalidade de debater de modo 
crítico e mais técnico os eventos esportivos correntes, os jogos, campeonatos e competições; 
difundir informações conceituais sobre as modalidades competições esportivas; divulgar 
resultados, atuação de jogadores e equipes; informar e discutir sobre grandes momentos do 
esporte mundial, relembrando fatos históricos com suporte de material sonoro e debate atualizado 
e preciso, com o objetivo claro de informar e entreter o ouvinte; dar voz e opinião aos ouvintes nos 
diferentes espaços de manifestação do site, uma possibilidade concreta de interação propiciada 
pela internet; propiciar aprendizado profissional e difundir a produção dos professores, estudantes 
e colaboradores de Jornalismo e Radialismo; pesquisar tecnologias e ferramentas digitais para 
produção e difusão esportiva pela internet, estudar e aplicar novas linguagens e formatos para 
ambientes de web-comunicação. Resultados: Durante os dois anos de existência o Projeto 
Observatório do Esporte produziu 54 programas, que também estão disponíveis no Blog do 
Observatório do Esporte (http://observatoriodoesporteunesp.blogspot.com ). Dos alunos que 
participaram como bolsistas no primeiro ano de veiculação do programa na Rádio UNESP (2010), 
três foram contratados como profissionais com atuação diretamente na área esportiva em 
empresas da região de Bauru (Assessoria de imprensa do Bauru Basket, Rádio 94 FM e Rádio 
Bandeirantes AM). Foram ainda publicados seis resumos em anais de eventos e realizadas seis 
apresentações de trabalhos em eventos acadêmicos. 
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