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RESUMO 
 
Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, documental e que também utiliza 
entrevistas como instrumento de pesquisa.  Nosso objeto de análise é o programa televisivo 
Globo Esporte (GE) na Paraíba, exibido pela TV Cabo Branco, afiliada da rede Globo de 
televisão. Nosso foco principal é a apresentação do noticioso esportivo. Para entendermos 
melhor o contexto local fizemos um rápido estudo sobre a trajetória do jornalismo esportivo 
no Brasil, passando pelo jornalismo esportivo na TV, o Globo Esporte nacional até chegar 
ao GE Paraíba. A pesquisa mostrou que a apresentação do GE na Paraíba já buscava ser 
mais descontraída antes das modificações na apresentação na sua edição nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo esportivo; televisão, globo esporte; apresentadores. 
 
 
1. Surgimento do jornalismo esportivo no Brasil 

 

O jornalismo deve ter como alicerce a busca pela verdade, independência, imparcialidade e 

criatividade (COELHO, 2003). Tais bases também devem estar presentes no jornalismo 

esportivo, mesmo que este esteja mais ligado que outras áreas a paixão, não só do 

leitor/telespectador, mas como do próprio produtor de notícias. Segundo Stycer (2009), o 

surgimento de textos esportivos no Brasil é datado no fim do século XIX. Ainda de acordo 

com Stycer (2009), em 1900, já há uma imprensa reportando eventos esportivos voltados 

para a elite. 

 

De acordo com Coelho (2003), o jornalista especializado na área esportiva sofre com certo 

preconceito dos próprios companheiros de profissão, assim como dos leitores, que os 

consideram meros palpiteiros. Embora alguns recebam tal alcunha por merecimento, outros 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
 
2 Estudante do 7º período do curso de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo pela UFPB. E-mail: 
vieiraneto26@gmail.com 
 
3 Orientadora do trabalho. Jornalista, Radialista, Mestre em Educação e professora do Curso de Radialismo da UFPB. E-
mail: norma.meireles@gmail.com 
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se esforçam em fazer o jornalismo esportivo como a mesma seriedade dos que cobrem a 

área política, artística ou econômica. 

 

A paixão pelo esporte ou mais diretamente pelo futebol, já que estamos falando da imprensa 

esportiva no Brasil, é uma das razões, que leva o estudante a escolher como sua profissão o 

trabalho diário na imprensa esportiva. As motivações da escolha profissional levam a um 

grande desafio na carreira: a busca pela imparcialidade. Segundo Stycer (2009) as 

ideologias, as lutas e os interesses que mobilizam esses agentes dentro do campo esportivo 

formam um elo que ligam os profissionais, os torcedores e os especialistas. 

 

Diferente dos outros profissionais da imprensa, o esportivo desde cedo está diretamente 

ligado a sua futura profissão, mesmo que não saiba, seja pela prática esportiva ou pela 

paixão a alguma agremiação esportiva. Fato que raramente está presente na infância, por 

exemplo, de uma criança que no futuro será jornalista especializado na área econômica ou 

política, assuntos esses muito densos para uma criança.  O radialista esportivo Silva4 (2012) 

relaciona o esporte na sua vida às escolhas profissionais 

 

Meu interesse pelo esporte surgiu desde criança. Pois minha mãe me 
colocou para  praticar judô. A partir desse momento os esportes, de uma 
maneira geral, sempre estiveram presente na minha vida. Não à toa em 
minhas duas formações o esporte está presente, tanto como educado físico, 
como comunicador na área esportiva.  

 

 

No início do jornalismo esportivo no Brasil, os jornais cediam apenas pequenos espaços 

para as notícias esportivas. Tais espaços que não foram preenchidos com notícias de outras 

áreas. Assim os primeiros aventureiros das páginas esportivas trabalhavam de fato pelo 

amor a profissão, pelo prazer em escrever num jornal. Ou também pelo amor ao seu clube, 

usando do espaço oferecido para defender seu clube, porque naquela época não se fazia 

questão em não revelar suas preferências clubistas.  

 

As pequenas colunas quase escondidas que tratavam do assunto foram 
crescendo apenas à medida que as pessoas passaram a comentar o esporte 
praticado por um pequeno grupo de jovens da sociedade. É por isso que a 

                                                
4 Pedro Paulo da Silva – apresentador do programa Master Esportes, da TV Master (emissora paraibana) e radialista 
componente da equipe de esportes da CBN Paraíba. 
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linguagem inicial da imprensa em relação ao futebol traduzia a posição 
intelectual de praticantes e torcedores (O MUNDO DOS JORNALISTAS, 
2012). 

 
 
Um dos primeiros jornalistas de destaques na imprensa nacional foi Mário Filho. Tal sua 

importância, que o Maracanã, que por muito tempo foi maior estádio do mundo e palco da 

final da Copa do Mundo de futebol de 1950 realizada em solo brasileiro, tem como nome 

oficial sua profissão e nome: jornalista Mário Filho. 

 

Mario Filho é apontado como a principal referência do jornalismo 
esportivo brasileiro. Seguindo alguns “indícios”, principalmente a análise 
de crônicas esportivas, concluiu-se que foi sobretudo na cidade do Rio de 
Janeiro que Mario Filho se tornou uma celebridade do esporte. Por outro 
lado, seu alcance era limitado  em outros centros. Quanto à transmissão 
recorrente de que o jornalista foi o “inventor” do jornalismo esportivo 
moderno, destaca-se a importância do reforço  feito por reconhecidos 
jornalistas, intelectuais e artistas. (CAPRARO, 2011). 

 
 

É necessário e obrigatório estudar Mário Filho para compreender o surgimento dos 

cadernos de esportes em solo brasileiro, pois o Mundo Esportivo, primeiro jornal dedicado 

exclusivamente ao esportes no Brasil, foi criado por ele.  Porém, seus textos não podem ser 

considerados como exemplares de um jornalismo imparcial.  Coelho (2003) diz que as 

crônicas de Mário Filho eram repletas de dramas e poesias. Seus textos, mesmo de cunho 

informativo factual, eram muito mais próximos de um romance do que uma reportagem. 

 

Magalhães (2012) descreve Mário Filho como um jornalista que revolucionou o modo de 

como a imprensa mostrava os jogadores e descrevia as partidas, adotando uma abordagem 

mais direta e livre de complicações, inspirado no linguajar dos torcedores. 

 

O desenvolvimento do jornalismo esportivo acontece ao mesmo tempo que acontece a 

popularização do futebol. No início do século XX o esporte mais popular do Brasil era o 

remo, esporte eminentemente aristocrata. Não à toa, vários clubes importantes do futebol 

brasileiro possuem em seu nome oficial o termo “Regatas”. Como observa Coelho (2003, p. 

09) 

 

No início do século XX, o Rio de Janeiro pulsava e impulsionava o Brasil. 
E no Rio os jornais também dedicavam cada dia mais espaço ao futebol. 
Mais do que nas demais cidades do país. Os jogos dos grandes times da 
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época aos poucos foram ganhando destaque. Até que o Vasco, em 1923, 
venceu a Segunda Divisão apostando na presença de negros em seus 
quadros. Era a popularização que faltava. Os negros entravam de vez no 
futebol, tomavam a ponte do esporte. O Vasco foi campeão carioca pela 
primeira vez em 1924, apesar da oposição dos outros grandes, que 
sonhavam em tirá-lo da disputa alegando que o clube dos portugueses e 
negros não possuía estádio à altura de disputar a Primeira Divisão.  

 
 

A partir de acontecimento desse porte, o futebol começou a ganhar cada dia mais espaço, 

não só no coração dos brasileiros como seu esporte preferido, como também o esporte que 

maior espaço nos noticiários esportivos do Brasil. 

 
 

2. O amadurecimento do jornalismo esportivo chegando ao rádio e a TV 

 

Capitaneada pelos jornais Jornal dos Sports e A Gazeta Esportiva, a imprensa esportiva, que 

já era popular, sofre a partir do ano de 1930 várias transformações técnicas na forma de se 

fazer notícia, baseadas em modelos já usados nos jornais dos Estados Unidos (SILVA, 

1990). 

 

Essas mudanças foram determinantes para o aumento do espaço concedido as notícias 

esportivas nos jornais de destaques da época. Pois, sendo o esporte uma manifestação 

popular, jornais de certa relevância relutavam em ceder espaço para acontecimentos 

voltados quase que exclusivamente para as camadas menos favorecidas financeiramente. 

Principalmente sendo o futebol a maior fonte de notícias do esporte, e sendo esta 

modalidade de grande prática dos pobres, diferentemente do que era presenciado pelo remo 

(COELHO, 2003). 

 

O primeiro evento esportivo transmitido por uma rádio brasileira foi a Copa do Mundo de 

futebol em 1938 na França, pela Rádio Clube do Brasil (TAVARES, 1997). Mas só a partir 

da década de 1950 que as transmissões esportivas ganharam popularidade e se 

multiplicaram nas rádios do Brasil. Gonçalves e Camargo (2005) lembram que “em 1950, 

no jogo entre Portuguesa de Desportos e São Paulo foi realizada a primeira reportagem 

filmada para a televisão sendo considerado um marco nas transmissões esportivas na 

televisão brasileira”. 

 
Dalpiaz (2002, p.70) lembra a atmosfera das primeiras transmissões radiofônicas 
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Os anos 30 ampliam os ‘pequenos boletins esportivos’ em narrações de 
partidas, pioneiras, precárias, mas carregadas de uma imensa criatividade 
na voz dos locutores. Nasce, assim, a narração lance por lance, um grande 
avanço, pois  anteriormente as transmissões limitavam-se a indicar o 
nome do jogador que  chutava a bola.  

 
 
Com o passar dos anos as forças políticas fizeram uso do sucesso das transmissões e 

informações esportivas para manipular a população. Uma matéria intitulada Futebol 

Aquarelado, publicada em 2004 no Jornal O Globo, pelos jornalistas Felipe Awi, Tadeu de 

Aguiar e Pedro Motta Gueiros demonstra o uso feito do futebol pela ditadura. 

 

Em 1º de maio de 1964, Dia do Trabalhador, o governo Castelo Branco 
temia uma série de manifestações contrárias ao golpe militar, que 
completava um mês. Por meio do Conselho Nacional do Desporto (CND), 
o braço da ditadura no esporte, foi determinada a realização de uma série 
de clássicos regionais em qualquer cidade de  mais de 50 mil habitantes. 
Foi, provavelmente, a primeira das muitas vezes em que o regime militar – 
instaurado há 40 anos – aproveitou-se politicamente da força do futebol. 
(...) Os amistosos “biônicos” foram o embrião de uma prática de ditadura 
cujo ápice foi atingido na Copa de 1970. Em nenhum outro período a 
maior paixão  brasileira esteve tão a serviço dos militares. Enquanto 
militantes de esquerda desapareciam, o presidente Médici aproveitava o 
triunfo esportivo para popularizar seu governo. 
 

 
Verificamos nesse ponto da história que paralelamente ao crescimento do sucesso da 

televisão, notamos uma agravante crise nas rádios. Tal crise acelerou o fenômeno da 

migrarem de jornalistas e locutores famosos do rádio para a televisão, sendo esse um dos 

motivos para que as transmissões até hoje possuam fortes traços do modelo de transmissão 

do rádio. 

 

Embora tenha ganhado mais respeito e espaço nos meios de comunicação com o passar dos 

anos, os cronistas esportivos ainda hoje não são vistos no mesmo patamar que os 

companheiros de profissão, assim também como os salários dos mesmos e a verba 

destinada à editoria. Como observa Coelho (2003, p. 9), ‘‘o preconceito não era infundado, 

o que tornava a luta ainda mais inglória. De fato, menor poder aquisitivo significava 

também menor poder cultural e consequentemente ler não constava de nenhuma lista de 

prioridades.’’  
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 3. Globo Esporte: o início 

 

De fato, o Globo Esporte (GE) não foi o primeiro programa destinado exclusivamente ao 

esporte da Rede Globo. Na verdade o Globo Esporte nasce substituindo o Copa Brasil, 

programa destinado a informar os acontecimentos na Copa do Mundo de futebol realizada 

na Argentina ocorrida em junho de 1978. 

 

De acordo com o MORGADO (2012), no dia 14 de agosto de 1978, às 12h45, era exibido 

pela primeira vez o Globo Esporte, telejornal esportivo exibido pela Rede Globo para todo 

o Brasil, apresentado por Léo Batista. O programa de estreia tinha como destaque a 

conquista do título do campeonato brasileiro de futebol pela equipe do Guarani, time da 

cidade de Campinas, interior de São Paulo, que vencera o Palmeiras, equipe proveniente da 

capital paulista, por 1 a 0 no jogo de volta da final da competição nacional.  

 
 

O GE entrava na grade da TV Globo no lugar de outro esportivo, o ‘Copa 
Brasil’, que havia sido lançado pela emissora por ocasião da cobertura da 
Copa do Mundo da Argentina (ocorrida em junho daquele ano). No 
começo, a duração era pequena: apenas 15 minutos (durante um tempo, o 
programa chegou a durar menos de dez minutos). (MORGADO, 2008). 

 
 
Seguindo a linha editorial já estabelecida pelas notícias dos jornais e dos programas de 

rádios, o Globo Esporte dá mais ênfase ao futebol do que outros esportes, desde o seu 

início. De acordo com a própria emissora (MEMÓRIA GLOBO, 2012) o programa nunca 

deixou de dar destaque às outras modalidades. Esportes com vôlei, basquete, tênis, 

atletismo, natação, automobilismo sempre estiveram na pauta do jornalístico.  

 

O primeiro cenário do Globo Esporte era bem simples. Uma bancada, um fundo verde e a 

logo do programa no canto superior esquerdo do apresentador. Com o passar dos anos o 

cenário passou por constantes mudanças, sempre aliado as inovações tecnológicas. O que 

vemos hoje é um cenário grande, que permite uma boa movimentação do apresentador, e 

uma série de possibilidades de interatividade com o público. As mudanças de cenário, 

apresentadores e enquadramentos podem ser percebidas na figura1.  
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Figura 1- Mosaico de imagens com diferentes cenários e apresentadores do Globo Esporte. 
Léo Batista, Fernando Vanucci, Mylena Ciribelli, Glenda Kozlowski, Tino Marcos, Alex Escobar, Cristiane 

Dias e Tiago Leifert 
 Fonte: (MONTE, 2012) 

  

Segundo o Globo Esporte Minas (2012), “atualmente, existem nove edições próprias: uma 

edição de rede gravada e gerada pela TV Globo Rio de Janeiro para todo Brasil (menos SP, 

RJ, MG, RS, PE, BA, PR, CE e SC). Nessa edição o primeiro bloco é reservado para as 

notícias locais”. As edições dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Pernambuco, Paraná, Ceará e Bahia entraram no ar no dia 16 de maio de 2011. 

 

Essas novas produções estaduais voltadas integralmente em seus trinta minutos para as 

notícias locais ganharam a presença da Agência GE, órgão que concentra material dos 

repórteres da rede, editado com o padrão das edições paulista e carioca, via satélite, 

variando de acordo com a necessidade do estado. Outro ponto importante é que essas novas 

edições são apresentadas por uma dupla. 

 

Desde o fim de 2010, a Globo Rio vinha exibindo, eventualmente, uma 
edição somente para a região metropolitana do Rio de Janeiro. A partir de 
3 de janeiro de 2011, os cariocas ganharam de vez essa edição exclusiva, 
onde exibiu o primeiro conteúdo em Alta Definição (HD) de sua história. 
(GLOBO ESPORTE MS, 2012). 
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Além de Léo Batista, já passaram diversos nomes pela bancada do GE. Entre os mais 

marcantes podemos citar Mauricio Torres, Mylena Ciribelli, Fernando Vanucci, Tino 

Marcos e Glenda Kozlowski. Atualmente a edição nacional é apresentada por Cristiane 

Dias. (A HISTÓRIA DO GLOBO ESPORTE, 2012). 

 

Em meados de 2006 as manchetes de diversos sites anunciavam que o Globo Esporte de 

São Paulo enfrenta sua maior crise. Crise essa que aumentou até 2008. Seus números no 

Ibope despencavam, e sua então liderança no horário por muitos anos de forma 

incontestável, se viu ameaçada pelos programas de emissoras concorrentes. Segundo o Blog 

das Estrelas (2009): “ano passado (2008), o Globo Esporte duelou ponto a ponto com o 

Chaves (SBT)”. 

 

Tiago Leifert, trazendo consigo as experiências da maneira americana de apresentar um 

programa de esporte e com a esperança de criar maior empatia com os paulistas se torna o 

novo apresentador e editor-chefe do programa. Antes, São Paulo via o Globo Esporte da 

rede, feito no Rio, editado e apresentado por Tino Marcos. (MEMÓRIA GLOBO, 2012).  

 

Além de apresentar a versão paulista do Globo Esporte, Tiago Leifert é responsável por 

uma radical e necessária mudança na linguagem do Globo Esporte, no que se diz respeito 

ao modo de apresentar, editar e de se fazer reportagens (RIMOLI, 2012). Com uma forma 

inovadora de enxergar e levar as notícias esportivas ao público, sempre de maneira 

descontraída e com uma pitada de humor, o Globo Esporte voltou a assumir a liderança no 

horário. 

 

Para Rangel (2009) outro ponto positivo com essas mudanças foi à conquista de um público 

que até então não se interessava pelo noticiário esportivo, de uma forma geral, mas que 

gosta e se diverte com a maneira vanguardista que o programa editado por Tiago Leirfet 

informa seu público. A partir de tal sucesso, o novo formato acaba influenciando as demais 

formas de apresentação das outras praças, sendo marca presente em todas as outras edições 

do Globo Esporte em todo o Brasil.   
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3. O Globo Esporte na Paraíba 

 

A versão paraibana do Globo Esporte existe desde 1987, sendo desde o seu início até os 

dias atuais sendo transmitido pela TV Cabo Branco. A TV Cabo Branco, com sede na 

cidade de João Pessoa, foi inaugurada em outubro de 1986, integrando a Rede 

Bandeirantes. No dia 1º de janeiro de 1987, a zero hora, passou a integrar a Rede Globo 

(TV CABO BRANCO, 2012). O primeiro editor do jornalístico foi Joanildo Mendes, para 

logo em seguida ser substituído por Ivo Marques. Após a passagem de Ivo Marque o 

programa ainda teve como editor Heranir Montenegro e hoje com Expedito Madruga. 

 

Marques5 (2012) revela que por muito tempo, o Globo Esporte da praça paraibana não 

contou com apresentador fixo, o que fazia que logo após o jornalista Ivan Tomaz6 encerrar 

o JPB, Jornal da Paraíba, trocar rapidamente de roupa e se posicionar em outro estúdio e 

apresentar o Globo Esporte. 

   

Ainda segundo Marques (2012), o Globo Esporte ainda teve outros tantos apresentadores 

como Luís Carlos do Nascimento, Sílvio Osías, Edilane Araújo, Lourimar Neto, Eugênia 

Briget, Ulisses Barbosa, Rosângela Marques, Carla Visani. Porém, a pedido do então editor 

do Globo Esporte Ivo Marques, Kako Marques torna-se o primeiro apresentador fixo do 

Globo Esporte da Paraíba. Foi e continua sendo. Kako Marques começou a ancorar o 

programa a partir de 2005 e desde então é o titular da função.  

 

 Marques (2012) lembra que o motivo da chegada de Kako Marques para ser apresentador 

do Globo Esporte: “os outros apresentadores faziam outros telejornais e também 

apresentavam o Globo Esporte, e Kako Marques veio atender uma antiga reivindicação 

minha que era ter um apresentador de forma exclusiva para o esporte”. 

 

A versão paraibana do GE conta com um tempo muito curto de apenas 7 ou 8 minutos 

diários, onde salve exceções o programa ganha um tempo de 10 a 12 minutos, geralmente 

                                                
5 Ivo Marques, primeiro editor do Globo Esporte na Paraíba. Atualmente trabalha na RCTV (canal paraibano) como chefe 
da divisão esportiva e apresentador. 
6
 Ivan Tomaz, “primeiro apresentador do GE Paraíba, morreu de infecção generalizada  em 2011. Ivan é considerado um 
dos maiores nomes do jornalismo esportivo da Paraíba. Ivan teve passagens pelas rádios Tabajara, Globo (Rio de Janeiro), 
Jornal do Commercio (Recife), Caturité e Borborema, ambas de Campina Grande.” (FAMÍLIA..., 2012) 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

para mostrar os gols da rodada do campeonato paraibano de futebol. A partir 2010 o 

programa começou a fazer links quase que diariamente com a TV Paraíba, com os 

jornalistas Plínio Almeida e depois com Marcos Vasconcelos, em Campina Grande,  

emissora do mesmo grupo da TV Cabo Branco, trazendo não só as notícias da própria 

cidade, mas das outras cidades do interior da Paraíba. 

 

Mesmo com pouco tempo disponível, o jornalístico consegue falar de outros esportes, além 

do futebol, seguindo assim o modelo nacional, que mesmo dando maior ênfase ao futebol, 

não escanteia as demais modalidades esportivas. Esportes como vôlei, basquete, atletismo, 

natação, automobilismo têm seu lugar garantido no programa. 

 

Recentemente o programa aderiu à interação com o público durante o programa por meio 

da rede social, em particular o Twitter, onde os telespectadores mandam seus comentários, 

elogios e recados para Kako Marques. Além de ser uma nova forma de conquistar o 

público, pois é o único programa no segmento que faz esse tipo de interação na Paraíba, foi 

também uma medida para reconquistar o público que perdera recentemente, juntamente 

com toda programação da TV Cabo Branco, para a concorrência. 

 

Mesmo com a nova tendência de que o Globo Esporte siga os moldes implantados por 

Tiago Leifert, ou seja, apresentando o programa de uma maneira leve, descontraída e bem-

humorada o da praça paraibana ainda não segue em sua totalidade o formato nacional. 

 

3.1 Kako Marques e Expedito Madruga: cérebros e almas do Globo Esporte na 

Paraíba 

 

Segundo Madruga7 (2012) antes mesmo de ser uma orientação nacional o programa ter um 

formato mais descontraído, o GE Paraíba já tinha essa cara devido a própria vontade de 

Kako Marques que sempre buscou apresentar o programa de uma forma menos engessada, 

sempre “conversando” com o público, mandando abraços, interagindo com câmeras, 

diretores. 

 

                                                
7  Expedito Madruga. Atual editor do Globo Esporte da Paraíba. Chefe da equipe de esporte e colunista do Jornal da 
Paraíba. 
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Kako Marques começou a apresentar o GE no dia 05 de agosto de 2005. Antes ele já havia 

apresentado um programa de esportes, mas sendo voltado exclusivamente para o 

automobilismo. Kako Marques (2012) revela que ficou na produção, direção e apresentação 

do Esporte Motor8 por 4 anos. Antes de trabalhar na TV, Kako iniciou sua carreira na 

comunicação na rádio Jovem Pan da Paraíba. 

 

Figura 2- Kako Marques entrevistando Ana Moser no GE Paraíba 
Foto de Rizemberg Felipe. Disponível em: Facebook de Kako Marques 

 

 

O conteúdo do programa é sempre discutido abertamente entre Expedito Madruga e Kako 

Marques. Sobre as recomendações nacionais do que se pode ou não falar no programa a 

regra é clara, segundo Madruga (2012): “abordamos sempre esportes oficiais, que possuem 

vínculos com federações nacionais e esportes olímpicos.” Sobre a imparcialidade Kako 

Marques (2012) afirma que há uma exceção. É permitido torcer para os times paraibanos 

quando esses estão num disputa de âmbito nacional, com por exemplo Copa do Brasil, 

Campeonato Brasileiro, independente da modalidade esportiva. 

 

 

 

 

                                                
8 Programa exibido na extinta TV O Norte, hoje TV Clube, ambas afiliadas da TV Bandeirantes na Paraíba. 
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5. Considerações 

 

Mesmo tendo surgido em 1987, o GE Paraíba só passou ter uma “cara” própria em 2005, 

com a contratação de Kako Marques. Antes dele, o programa era apresentado pelo 

profissional/apresentador que estava à frente do jornal local da emissora (hoje, JPB primeira 

edição; anteriormente, Paraíba Meio Dia).  Assim, não era oferecida ao telespectador uma 

diversidade nos modos de apresentar específico para o jornalismo esportivo e a mudança do  

telejornal local para o GE PB até poderia ser confundida com uma passagem de bloco ao 

invés do termino de um e início do outro. 

 

A situação do Globo Esporte toma outro rumo com a chegada de Kako Marques, que após 

um período onde produzia, apresentava e dirigia um programa independente voltado 

exclusivamente para o automobilismo, torna-se uma referência das notícias esportivas da 

TV Cabo Branco. Com ele o programa não “ganha” apenas um rosto, mas também mais 

conteúdo e consequentemente um maior tempo de duração. 

 

O Globo Esporte na Paraíba, assim como os das demais praças, segue as normas da Rede 

Globo. Mesmo assim, a apresentação de Kako Marques nunca foi “engessada”. Seu estilo 

sempre foi marcado pela descontração e improviso. Tais características estiveram presentes 

em sua apresentação mesmo antes da aparição de Tiago Leifert, quando esse torna a 

espontaneidade referência aos âncoras do GE. A responsabilidade de produção e qualidade 

de conteúdo está divida entre o próprio Kako Marques e o editor-chefe Expedito Madruga. 
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