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1. Introdução 

 

Este texto analisa o espaço dedicado ao esporte, durante a programação diária da Rádio 

CBN Amazônia Macapá – 93.3 FM. Busca-se mostrar quais programas na grade de programação 

dão ênfase ao esporte local, regional e nacional. Este estudo apresenta a real importância que é dada 

a cobertura esportiva na Rádio CBN Amazônia, da cidade de Macapá.  

A Central Brasileira de Notícias, CBN, começou a operar no Amapá em 19 de fevereiro de 

2018, na frequência 93.3 FM. A Rádio Amapá – 93.3 FM cedeu o espaço para a nova CBN 

Amazônia Macapá – 93.3 FM, com jornalismo 24 horas. A CBN Amazônia Macapá faz parte do 

Grupo Rede Amazônica, estando no „Estado‟ e na „Região Amazônica‟ desde 2014.  

 

2. Esporte além da paixão 

 

No Brasil, o jornalismo esportivo é voltado, principalmente, para o futebol, devido o mesmo 

ser o esporte “paixão nacional”. Para ser um profissional com excelência na cobertura esportiva, o 

ideal é que o jornalista se enquadre no que diz Paulo Vinícius Coelho (2003). Segundo o autor, o 

jornalista e/ou qualquer outro que se proponha a trabalhar na cobertura esportiva de mídia, deve ser 

apaixonado por aquilo que faz e pelo esporte, esse é o grande diferencial dos profissionais desta 

editoria (COELHO, 2003). Porém, há que se ter em mente que, apenas paixão pelo esporte, não fará 

que um profissional se dê bem na referida editoria, é preciso estudo, profissionalismo, trabalho 

árduo, e dedicação diária, além de outras coisas mais. 

 

3. Programação esportiva da CBN Macapá  

 

Na CBN Macapá encontram-se cinco programas que são veiculados na programação 

semanal, e são os seguintes: CBN Dois Toques, Resenha Esportiva, Quatro em Campo, Resenha 

Esportiva (edição sábado) e CBN Esportes.  
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De segunda a sexta-feira, o primeiro programa da editoria de esportes é o „CBN Dois 

Toques‟, apresentado pelo jornalista Daian Andrade e que conta com as participações de Rodrigo 

Juarez e John Pacheco, ambos jornalistas colaboradores do GE.Globo/AP, o programa tem duração 

de 30 minutos e vai ao ar das 15h30 até ás 16h00. O programa começou em 08 de fevereiro de 

2021. Ele é dividido em dois blocos: no primeiro, a pauta do programa é voltada para o esporte 

local, com a realização de entrevistas e reportagens especiais; já no segundo bloco, destaca-se o 

esporte nacional. 

O segundo programa analisado é o „Resenha Esportiva‟, que vai ao ar de segunda à sexta-

feira, das 16h00 às 17h00, apresentado por Gabriel Rodrigues. O programa é produzido na CBN 

Amazônia Belém – 102.3 FM e, retransmitido pela CBN local em Macapá. A primeira edição do 

programa foi ao ar no dia 07 de Janeiro de 2019. Trata-se de um programa de debate esportivo com 

conteúdo regional. São quatro blocos divididos, em uma hora. Nos dois primeiros blocos cobrem-se 

os assuntos mais importantes envolvendo o Clube do Remo e o Paysandu. No terceiro bloco é 

abordado o noticiário das equipes menores e outros esportes. O quarto bloco é voltado para a 

interação com os ouvintes através das Redes Sociais Facebook e Whatsapp. 

O programa „Quatro em Campo‟ é veiculado pela rede nacional da CBN, de segunda à 

sexta-feira, das 20h ás 21h. O programa é apresentado pelo jornalista Carlos Eduardo Eboli e conta 

com as participações dos comentaristas Rafael Marques, Raphael Prates e Gabriel Dudziak.  

Já o programa „Resenha Esportiva‟, edição de sábado, vai ao ar das 11h às 12h, em cadeia 

com as rádios CBN Amazônia Belém 102.3 FM e CBN Amazônia Macapá 93.3 FM. Nesta edição o 

jornalista Danilo Pires destaca os fatos mais relevantes do esporte na semana. 

Por fim o „CBN Esportes‟ é apresentado por Carlos Eduardo Eboli e vai ao ar todo domingo, 

das 9h ás 12h. O programa é apresentado para toda a Rede de afiliadas da CBN e traz entrevistas e 

reportagens especiais sobre as diversas modalidades esportivas. 

 

4. Considerações finais 

 

Ao analisarmos a programação 93.3 FM é possível perceber que o espaço dedicado ao 

esporte é interessante. Identificamos que são cinco programas esportivos na programação semanal. 

O programa „CBN Dois Toques‟ é o mais amplo da editoria, pois apresenta vários esportes. O 

estudo mostrou que, na rádio CBN Amazônia Macapá, o esporte tem espaço.  
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