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Resumo 

 

Este artigo é sobre o Núcleo de Radiojornalismo Esportivo, projeto de extensão e 

laboratorial do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. O 

Núcleo busca complementar a formação dos interessados em aprofundar conhecimentos 

sobre rádio esportivo. Também experimenta alternativas e inovações na área. Começou com 

a cobertura voluntária e informal da Copa do Mundo de 2006 pela Rádio Ponto UFSC, a 

emissora virtual do Curso. Já então resultou em programas regulares para a webrádio. A 

partir de 2010 constituiu-se como projeto de extensão e hoje se desenvolve com cerca de 40 

estudantes voluntários, professores colaboradores, sob a supervisão de bolsistas e uma 

professora coordenadora. Agora, completando seis anos de existência, produz quatro 

programas semanais, além de transmitir jogos e coberturas de campeonatos. Com bons 

resultados, vem fazendo os gols desejados. 
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Introdução 

 

Como atividade extraclasse e práticas laboratoriais, o radiojornalismo esportivo da UFSC 

desenvolve-se no Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina desde 
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2006, buscando criar e ampliar espaços para inovar e complementar a formação dos 

interessados em aprofundar conhecimentos sobre rádio esportivo. Isto em função de 

somente as disciplinas da área de radiojornalismo conseguirem dar conta deste segmento 

que ainda é um nicho de especialização do rádio brasileiro que continua em expansão.  

Naquele ano, de forma voluntária e extracurricular, alunos e professores 

organizaram a cobertura da Copa do Mundo para veiculação pela Rádio Ponto UFSC – a  

webemissora do Curso que transmite em www.rádio.ufsc.br ou em circuito interno de FM 

(micropotência) exclusivamente para o campus universitário em Florianópolis. Já naquela 

época, a atividade rendeu uma cobertura bem recebida pela audiência da Rádio Ponto. O 

público alvo daquela cobertura foi buscado principalmente junto à comunidade universitária 

e no entorno do campus, por meio de instalação de receptores em espaços de circulação e de 

material impresso anunciando as transmissões. Também através de chamadas veiculadas na 

emissora procurando atrair os internautas que acompanham a rádio, anunciando a cobertura 

como uma alternativa. E já então resultou em programas de radiojornalismo regulares para 

a webrádio, que foram passando de umas turmas para outras, à medida que os estudantes 

ingressavam no Curso, sempre por meio de produções assumidas por equipes voluntárias, 

conforme lembra a atual coordenadora do Núcleo, professora Valci Zuculoto (2012).  

Com o avanço da estruturação e organização das atividades do grupo do 

radiojornalismo esportivo e depois de mais uma cobertura de Copa do Mundo em 2010, 

fundou-se oficialmente o Núcleo de Radiojornalismo Esportivo, constituindo-o como 

projeto de extensão que hoje se desenvolve com cerca de 40 estudantes voluntários, 

professores colaboradores, sob a supervisão de bolsistas e a professora coordenadora. Na 

atualidade, o Núcleo já produz quatro programas semanais, além de transmitir jogos e 

coberturas de campeonatos.  

 

O objetivo deste artigo é contar a história de organização deste Núcleo, vitórias já 

conquistados, e refletir sobre o que sua organização vem representando para o ensino, a 

pesquisa e a extensão no âmbito do radiojornalismo da UFSC. Isto porque se desenvolve 

com a concepção de que o rádio universitário, a formação em Jornalismo, a extensão e a 
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pesquisa nas universidades devem se realizar de forma integrada.  É como avalia a 

professora Valci Zuculoto em seu artigo “Integração no ar: radiojornalismo público e suas 

contribuições à extensão, ensino e pesquisa universitárias”, apresentado no XIV Encontro 

Nacional de Professores de Jornalismo ( ZUCULOTO, 2012, p. 1 - 14 ). Diz ela que rádio 

público, universitário, educativo e cultural “além de referência para o radiojornalismo 

público, constitui também exemplo de possibilidade de extensão e integração com o ensino 

do jornalismo nas universidades” (ZUCULOTO, 2012, p. 2-3). 

Também tomamos como referência a defesa de Robert Mcleish, no livro “Produção 

de Rádio – um guia abrangente de produção radiofônica” - de que este tipo de emissora – a 

universitária - é “dirigida e sustentada pela instituição para benefício de seus estudantes” 

(MCLEISH, 2001, p. 22). Dessa forma, a programação do Núcleo não tem como principal 

finalidade buscar audiência. Ter quem consuma o produto é importante. Afinal, um meio de 

comunicação, por sua função social de levar informação qualificada à população e 

principalmente quando se trata de um veículo de uma universidade, precisa chegar ao 

público, produzir um resultado junto à comunidade. Mas no caso do Núcleo, consideramos 

que não deva ser prioridade, e sim que aprendizado e experimentação, produzindo 

complementação da formação, alternativas e inovações, precisam ter o espaço que for 

necessário. Porque, ao final, seus resultados vão, mesmo que indiretamente, ter a 

possibilidade de melhorar o radiojornalismo esportivo e assim beneficiar o público deste 

segmento. 

São ainda referências para este artigo professores, radialistas, jornalistas e 

estudiosos do rádio como Eduardo Meditsch (2010) e Barbeiro e Rangel (2006).  

 

A Rádio Ponto UFSC e o Núcleo de Radiojornalismo Esportivo 

 

 A Rádio Ponto UFSC é a emissora do Curso de Jornalismo da Universidade Federal 

de Santa Catarina. Seu sinal FM pode ser sintonizado apenas dentro do Campus da 

Trindade (principal campus da UFSC), mas também é possível ouvi-la pela internet, o que 

amplia imensamente seu potencial de abrangência de público. Já fez parte da Rede 
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Universitária de Rádio e além de já ter veiculado alguns de seus produtos em outras 

emissoras educativas, também já integrou algumas produções em conjunto. Mas suas 

principais destinações são de atender a extensão, o exercício laboratorial, a pesquisa e a 

complementação da formação na área de radiojornalismo. Funciona em conjunto com as 

disciplinas dessa área e faz integração e convergência com as demais do Curso de 

Jornalismo da UFSC, atuando no espaço do Laboratório de Rádio.  

 

A programação da Rádio Ponto veicula as produções das disciplinas, trabalhos de 

conclusão de curso e de matérias, atividades extracurriculares e programas voluntários, 

preferencialmente de estudantes de jornalismo da Universidade. E mesmo sendo uma 

webrádio, busca parcerias e intercâmbios principalmente com outras estações e instituições. 

Isto porque oferecer alternativas de programação para a sociedade também é uma de suas 

finalidades – mas sem nunca perder de vista a formação dos estudantes que a compõem.    

  

É neste espaço, então, que o Núcleo de Radiojornalismo Esportivo vem se 

desenvolvendo. Atualmente, suas produções regulares são os programas “Bola na Trave”, 

“Minutos Finais”, “Ponto de Encontro” e “UFSC Esporte Clube”, além da “Grande Jornada 

Esportiva”, que pode ter mais de uma edição na mesma semana ou ter um grande hiato, pois 

depende da veiculação de partidas de futebol em canais de tv aberta em horários que batam 

com o funcionamento da Universidade Federal. Todos os programas são ao vivo.  

 

E como o Núcleo se desenvolve na rádio universitária e no laboratório de ensino, os 

integrantes da equipe têm bastante liberdade para experimentar novas abordagens e 

formatos de programa - mais adiante isso vai ser melhor exemplificado. Apesar de não ser 

um objetivo, mas uma consequência, esse projeto gera um produto final que é consumido, 

principalmente, pela comunidade universitária. 

As atividades do Núcleo de Radiojornalismo Esportivo são organizadas de maneira 

totalmente horizontal, tendo todos os integrantes mesmo poder de definição e também 

mesma responsabilidade. Cabe aos alunos decidirem as pautas dos programas, produzir 
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boletins com essas pautas, elaborar os roteiros, apresentar e, com raras exceções, “fazer a 

técnica” dos programas. Todo o processo é feito sem a interferência da professora 

responsável. Como coordenadora, na praxis do Núcleo, está incumbida de supervisionar, 

identificar possíveis erros, necessidades de ajustes, orientar mudanças e atividades não 

rotineiras - como coberturas especiais. No cotidiano da produção do Núcleo, portanto, os 

estudantes são os maiores autores e responsáveis, aprofundando seu senso de 

profissionalismo, pois têm espaço e oportunidades de aplicar, na prática, os conhecimentos 

adquiridos sobre radiojornalismo nas disciplinas, ampliar a experiência laboratorial, de 

experimentação e de inovação. Dessa forma, são desenvolvidos: 

 

Bola na Trave 

 

Um programa de boletins que vai ao ar toda segunda-feira de semestre letivo do 

meio dia e meia à uma da tarde, e traz notícias dos principais campeonatos de futebol. É 

feito por dois apresentadores, um técnico e de nove a doze repórteres - na grande maioria 

das vezes, dez. O conteúdo é clipado de alguns dos vários sites de notícias especializados 

em futebol disponíveis na internet. Por ter boletins de produção muito simples, é um 

programa voltado aos calouros, na gíria esportiva, a “categoria de base” do Núcleo de 

Radiojornalismo Esportivo.  

O objetivo do programa é desenvolver nos participantes o hábito de escrever para 

rádio com qualidade e agilidade, além de treinar a locução dos textos, por isso a clipagem 

de conteúdo não é prejudicial ao desenvolvimento dos alunos. Como a equipe do “Bola na 

Trave” é formada majoritariamente por calouros, a horizontalidade de comando que 

caracteriza o trabalho desse projeto é rompida no começo de cada semestre. Sempre, no 

início do semestre, os integrantes mais velhos orientam os calouros, de forma que no final 

estes estejam produzindo o noticiário sozinhos. Essa orientação inclui também a operação 

técnica da produção. As reuniões de pauta acontecem na sexta feira. Nelas, além de serem 

decididos os assuntos do programa de segunda feira, os boletins da semana anterior são 
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avaliados, e os novatos vão recebendo dicas tanto de texto quanto de locução. Depois de 

passar pelo Bola na Trave, o aluno está apto a participar das outras produções do Núcleo. 

 

Minutos Finais 

 

Programa de comentários sobre futebol que vai ao ar entre 17h50 e 18h. São dois 

comentaristas e um apresentador, sem boletins, também com conteúdo informativo clipado 

de portais da internet. Por ser uma inserção de apenas dez minutos, o apresentador e os dois 

comentaristas desenvolvem habilidades referentes a agilidade de raciocínio e encadeamento 

claro de idéias. Enquanto produto, o objetivo do “Minutos Finais” é não deixar que as 

rodadas de meio de semana dos principais campeonatos fiquem sem cobertura. Sua 

simplicidade é importante para que a equipe não perca de vista a produção dos principais 

programas do Núcleo - o “Ponto de Encontro” e o “UFSC Esporte Clube”.  

 

Grande Jornada Esportiva 

 

Transmissão de jogos, depende da programação da TV aberta para acontecer, já que não 

temos condições de ir até os estádios. Para que a partida seja transmitida pelo núcleo, ela 

precisa acontecer em horário condizente com o funcionamento da UFSC. A “Grande 

Jornada Esportiva” é feita, preferencialmente, com um narrador, dois repórteres, um 

plantonista e um ou dois comentaristas, mas esse número já variou bastante de acordo com 

a disponibilidade da equipe. Apesar de utilizar uma televisão para transmitir partidas de 

futebol parecer um tanto improdutivo à primeira vista, a experiência diz que não é. Jogos 

não seguem roteiros. A imprevisibilidade e a agilidade dos acontecimentos fazem com que 

a equipe desenvolva boa capacidade de improviso, fundamental no rádio.  
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Ponto de Encontro  

 

Mesa redonda sobre futebol que vai ao ar nas sextas feiras, 18h. São três comentaristas - às 

vezes um deles é um convidado de fora do Núcleo -, comandados por um apresentador, que 

debatem em cima de boletins com pautas mais frias, sem a limitação dos resultados dos 

jogos. Esse formato foi adotado recentemente. Até um ano atrás, o programa era produzido 

às segundas feiras, debatendo os jogos do final de semana. Porém, os integrantes chegaram 

à conclusão que, dessa forma, o programa era apenas um “Bola na Trave” com comentários 

e que “a armadilha mais comum do jornalismo esportivo é pautar reportagens 

exclusivamente em cima da instantaneidade dos fatos” (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 

25).Os assuntos das matérias que vão ao ar no modelo atual são, entre outros, história de 

campeonatos e jogadores, campanhas de times em competições, ciência aplicada ao futebol. 

Quando possível, aproximamos os temas para os times locais (Avaí e Figueirense) e 

procuramos informações diretamente com os clubes.  

 

UFSC Esporte Clube 

 

Cobertura do esporte catarinense, exceto o futebol, veiculado toda sexta útil, ao meio dia. A 

ideia do programa - que completa dois anos neste mês de setembro - desde o começo foi 

forçar a equipe a lidar com fontes humanas. Por isso, a não cobertura do futebol: as pessoas 

envolvidas com esse esporte não são tão acessíveis a repórteres sem vínculo empregatício. 

Na contra mão disso, jogadores, técnicos e dirigentes de futebol americano, rugby, futsal, 

volei, basquete, entre outros, são muito menos assediados pela imprensa tradicional. Dessa 

forma, produzimos nosso material clipando nada ou muito pouco. O programa vai ao ar 

com um apresentador, um comentarista geral e um comentarista setorista de cada pauta (são 

em torno de três por programa). Esse formato começou a ser usado no primeiro semestre 

deste ano. Antes, eram dois comentaristas gerais. Isso mudou porque é bastante complicado 

para uma pessoa estar a par e entender de tantos esportes. Antes da troca do modelo, boa 

parte dos comentários eram bastante rasos e baseados em achismos. Agora, o comentarista 
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consegue trazer informações novas em suas intervenções, enriquecendo o conteúdo do 

programa.  

 

Reflexões finais: gols já conquistados  

 

Todas as produções do Núcleo de Radiojornalismo Esportivo têm rotatividade nas 

funções. No Bola na Trave, cada edição tem uma dupla de apresentadores e um técnico 

diferente, além dos repórteres. Esse é o caso mais emblemático de produto comprometido 

em nome do aprendizado. Como existe muita demanda por reportagem no programa, todos 

fazem textos e locuções regularmente. Porém, a apresentação ocupa apenas duas pessoas 

por semana e a técnica uma. Essas duas funções sempre são desempenhadas, então, por 

novatos (sempre lembrando que o Bola na Trave é voltado para os calouros). Por isso é 

natural, esperado e perdoável que um nome seja pronunciado de maneira errada ou que 

algum microfone não seja ligado no momento certo, por exemplo.  

O Minutos Finais e a Grande Jornada Esportiva, por serem programas com uma pré-

produção bastante simples, têm suas equipes definidas no decorrer da semana, por e-mail. 

UFSC Esporte Clube e Ponto de Encontro têm seus grupos de apresentação, comentários e 

técnica definidos mensalmente. Os demais integrantes ficam responsáveis pelos boletins e 

notas dos programas.  

Em relação à experimentação, tanto o UFSC Esporte Clube quanto o Ponto de 

Encontro passaram por modificações drásticas no último ano. Os integrantes do Núcleo 

simplesmente não estavam satisfeitos com o conteúdo de nenhum dos dois programas, na 

época muito raso, e decidiram que ambos precisavam ser reformulados. Caso o Núcleo 

desse prioridade à audiência, seria necessário muito mais cautela para colocar um 

especialista num dos programas e mudar totalmente o foco do outro. Assim como Barbeiro 

e Rangel (2006), acreditamos que “os repórteres esportivos precisam pôr um fim nas piadas 

que fazem a respeito de seu trabalho, e mostrar que é possível produzir boas reportagens, 

como em qualquer outro assunto”, estendendo o que os autores chamam de reportagem a 

todo o trabalho de jornalismo esportivo.  
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Ao completar, em 2012, seis anos de existência, o Núcleo de Radiojornalismo da 

UFSC já conquistou bons resultados e a principal reflexão é que vem fazendo os gols 

desejados. Isto é possível consluir com base no último Relatório do Projeto de Extensão do 

Núcleo desenvolvido no ano passado (SCHMIDT, MATTOS e ZUCULOTO, 2011). 

Conforme o bolsista Vinicius Schmidt, 

 

“A participação no Núcleo de Radiojornalismo Esportivo trouxe uma complementação à formação e 

às práticas radiofônica e radiojornalistica já existentes no Curso. A possibilidade de conceber e 

executar o projeto de novos programas agregou muito conhecimento sobre o processo de construção 

jornalística, essencial para a formação acadêmica/profissional.” (SCHMIDT, MATTOS e 

ZUCULOTO, 2011). 

  

Também bolsista, Ediane Mattos completa: 

 

Foi possível vivenciar, com mais frequência e profundidade, a rotina de uma rádio, perceber que cada 

integrante é peça importante para obter o resultado esperado, auxiliando no desenvolvimento pessoal e 

profissional de cada um. Realizar trabalhos em grupo exige muita paciência e, acima de tudo, respeito 

tanto para com os colegas quanto com as regras da emissora, mas pode ser – e foi – uma das partes 

mais prazerosas e com resultados benéficos da participação no projeto de extensão Núcleo de 

Radiojornalismo Esportivo. (SCHMIDT, MATTOS E ZUCULOTO, 2011) 

 

 

Assim, concluímos que projetos como o Núcleo de Radiojornalismo Esportivo são 

necessários para cobrir uma lacuna deixada pela grande maioria das graduações em 

jornalismo do país. Dá aos alunos a oportunidade de desenvolver uma dinâmica radiofônica 

quase profissional, apurando diversas habilidades necessárias à profissão, mas sem os 

entraves que a busca por audiência traz à experimentação e inovação. Essa experiência, 

aliada á essa liberdade, faz com que o Núcleo possa formar jornalistas capazes de melhorar 

o radio esportivo feito atualmente no Brasil.  
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