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RESUMO

Este memorial detalha o processo de construção da reportagem multimídia em longform
“Padrão Lampions: a história da Copa do Nordeste”
(https://tccfacom.wixsite.com/padraolampions), que se trata da história da competição
regional disputada anualmente pelas principais equipes da região nordeste do Brasil. A
reportagem conta a trajetória do torneio desde a elaboração de torneios regionais na década de
1940 até o início oficial do Campeonato do Nordeste na década de 1990, assim como as suas
instabilidades e problemas fora do campo, até a consolidação do torneio nos últimos anos. O
memorial conta o processo de escolha do tema, o contexto do futebol nordestino e a apuração
das informações, assim como as decisões de enquadramento da reportagem final.

Palavras-chave: Copa do Nordeste. Futebol. Reportagem. Longform
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ABSTRACT

This memorial details the process of building the multimedia report in longform “Padrão
Lampions: a história da Copa do Nordeste” (https://tccfacom.wixsite.com/padraolampions),
which reports the history of the regional competition played annually by the main teams of
the northeast region of Brazil. The report tells the trajectory of the tournament from the
elaboration of regional tournaments in the 1940s to the official beginning of the Copa do
Nordeste in the 1990s, as well as its instabilities and problems off the field, until the
consolidation of the tournament in recent years. The memorial tells the process of choosing
the theme, the context of northeastern football and the verification of information, as well as
the decisions to frame the final report.

Palavras-chave: Copa do Nordeste. Soccer. Report. Longform
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1.  INTRODUÇÃO

“Padrão Lampions: reportagem multimídia sobre a Copa do Nordeste”

(https://tccfacom.wixsite.com/padraolampions) é uma reportagem multimídia que conta a

história da Copa do Nordeste através de cada uma de suas edições realizadas. Abrange desde

aqueles torneios que formaram uma competição regional entre poucas equipes até os tempos

atuais, em que a competição faz parte oficialmente do calendário do futebol brasileiro e cuja

conquista é objeto de desejo de times dos nove estados do nordeste, que a disputam ao longo

do primeiro semestre de cada ano.

A Copa do Nordeste é uma das competições que mostra toda uma relação umbilical

que os amantes de futebol no Brasil tem com esse esporte. Criado pelos ingleses em 1863 e

trazido para o país sul-americano no final do século XIX, tornou-se um símbolo nacional com

o passar do tempo, por conta das frequentes conquistas da Seleção Brasileira, que venceu a

Copa do Mundo três vezes em 12 anos - 1958, 1962 e 1970 - e projetou para o mundo um dos

maiores (para muitos, o maior e melhor) jogadores de todos os tempos, Edson Arantes do

Nascimento, ou Pelé.

Para além de Pelé, ou junto a ele, o esporte bretão começou a ganhar profissionalismo

no Brasil em meados do século XX, e passou a ter um campeonato nacional apenas a partir do

ano de 1959, com a criação do que se chamava, à época, de Taça Brasil. O torneio foi

organizado para que o nosso país tivesse um representante na recém criada Copa dos

Campeões da América, atual Copa Libertadores, que reunia os campeões nacionais de

diversas nações do continente sul-americano. Na primeira edição do Campeonato Brasileiro, o

Nordeste triunfou: o Bahia foi o grande campeão e, como consequência, o primeiro time

brasileiro a disputar o torneio continental, que atualmente é a competição mais importante do

calendário das equipes que a disputam.

Como torcedor do próprio Esporte Clube Bahia, cresci ouvindo sobre as grandes

conquistas do time, e das “épocas douradas”, em que o tricolor baiano era um dos times mais

vencedores do país. Minha realidade, no entanto, foi diferente: comecei a frequentar a Fonte

Nova com o time na Série C, terceira divisão do futebol brasileiro. Mesmo assim, cativava-me

o fato de perceber que a torcida não abandonou o clube e ia em massa para o estádio, mesmo

que fosse para ver partidas pouco atrativas do ponto de vista técnico. Diversas partidas do

tricolor na Série C de 2007 contaram com a presença de cerca de 40, 50, até 60 mil

torcedores, que era a capacidade aproximada do estádio na época. Naquele ano, o Bahia teve a

maior média de público do futebol brasileiro.
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Ao longo do tempo, vi outros clubes do Nordeste vivendo casos parecidos com o

Bahia de 2007. Fortaleza e Santa Cruz foram dois dos clubes que também lotaram seus

respectivos estádios em partidas de terceira divisão de maneira sucessiva, motivados por uma

esperança de dias melhores. A força dessas duas torcidas foi recompensada em algum

momento, pois ambos conseguiram voltar para a elite do futebol brasileiro durante a última

década, e o Fortaleza conseguiu uma vaga para a Libertadores da América após excelente

campanha no Brasileirão em 2021.

Essa paixão tão marcante do torcedor nordestino com seus clubes foi um dos

principais motivos que me levaram a realizar este projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

Apesar do futebol nordestino não ser protagonista no cenário nacional de maneira constante

como poderia ser, é nítido que os clubes têm buscado se organizar cada vez mais e conquistar

resultados interessantes frente aos clubes mais hegemônicos do país, concentrados nas regiões

sudeste e sul.

Nos tempos atuais, episódios de preconceito e xenofobia contra os times do nordeste

seguem acontecendo. Durante uma transmissão ao vivo realizada em 2021, um radialista de

São Paulo chamou os times da Copa do Nordeste de “lixo” e “porcaria”. Naquela mesma

semana, os clubes nordestinos fizeram história na Copa do Brasil, quando seis times da região

se classificaram para as oitavas de final do torneio nacional, um recorde em toda a história da

competição, que é considerada a segunda mais importante do futebol brasileiro. Antes de

2021, o máximo de representantes nordestinos entre os 16 melhores times da Copa do Brasil

era de cinco equipes, nas edições de 1992 e 2009.

Esse episódio foi determinante para a decisão de realizar um TCC sobre a Copa do

Nordeste. A soma do preconceito com a “resposta” dada dentro de campo me faz olhar para o

principal torneio da região no primeiro semestre como um dos símbolos do fortalecimento dos

clubes nordestinos no cenário nacional. A Copa do Nordeste é um dos torneios mais bem

organizados do país, principalmente se considerarmos os regionais, e faz parte do calendário

do futebol brasileiro, com a chancela da CBF, algo que nem sempre aconteceu, como será

possível ver mais adiante.

Além disso, tais motivações se estendem para mostrar a importância que a competição

tem para os clubes, para a região em si, e também para mim - enquanto torcedor nordestino e

admirador do jornalismo esportivo. O trabalho pretende contar a história da Copa do

Nordeste, sob forma de reportagem em long form, debruçando-se sobre os anos mais recentes

do torneio, em que houve a consolidação entre os clubes dos nove estados, mas também

olhando para o passado, e retomando o surgimento dos primeiros esboços de um campeonato
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regional do nordeste, passando por sua evolução, até se tornarem a “Lampions League”, o

carinhoso apelido dado ao torneio em alusão a UEFA Champions League, a Liga dos

Campeões da Europa.

A reportagem aborda a história da Copa do Nordeste, desde os seus torneios

embrionários a partir da década de 1940, até a chegada nos tempos atuais, onde a competição

é oficialmente um campeonato com todos os estados da região e tem a chancela da

Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O produto conta a história e evolução do torneio, a

criação de uma liga organizadora para a competição e o início da “era moderna” do

Nordestão/Copa do Nordeste.

Como a CBF reconhece oficialmente os campeões da edição de 1994 até as atuais, a

reportagem se dedica principalmente a estas edições. Ano a ano, são contados os participantes

do torneio, imbróglios que ajudam a justificar a intermitência do torneio até o ano de 2013,

além dos principais jogos, jogadores e personagens de um modo geral, que contam a história e

o sucesso da competição essencialmente nordestina. Para gerar mais interatividade, diversos

dados curiosos sobre a Copa do Nordeste são trazidos, no que também contribui para entender

e apreciar a história do torneio.

Em 2022, a Copa do Nordeste chegou a sua décima edição consecutiva no calendário

do futebol brasileiro. Com um formato de torneio estabelecido após anos de mudança, essa

décima edição tem 36 times, com uma fase inicial mais longa, mas com a fase de grupos igual

a dos últimos anos, com oito times divididos em dois grupos. Os times de uma chave

enfrentam os da outra. Com esse formato, a intenção é que aconteça o máximo de clássicos

estaduais possíveis neste momento da competição, o que contribui para a valorização do

torneio enquanto produto. Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, CSA e CRB, Sport e Santa Cruz

são alguns dos confrontos que costumam acontecer ano após ano na competição, por causa do

formato atual.

2  OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Produzir e elaborar uma reportagem multimídia sobre a história da Copa do Nordeste, que

conte a história do torneio, desde os seus primórdios até os momentos mais recentes da

competição.

2.2 Objetivos específicos
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● Entrevistar jornalistas que cobriram a competição em diferentes contextos.

● Trazer dados sobre as diversas fases da competição.

● Coletar dados presentes na internet para contar os fatos de maneira clara.

● Usar imagens e vídeos para complementar o conteúdo.

3  JUSTIFICATIVA

A Copa do Nordeste de 2022 pode ser considerada a mais democrática de todas as

edições desde 1994, visto que teve o maior número de times participantes de sua história.

Foram 36 equipes, sendo 12 classificados diretamente para a fase de grupos e as 24 que

disputaram a fase preliminar, iniciada ainda no ano de 2021, em paralelo a reta final das

quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Equipes dos nove estados da região participaram

da fase principal do torneio em 2022, mas nem sempre foi assim.

Mesmo que atualmente a Copa do Nordeste seja um símbolo do futebol da região e

esteja estabelecida como desejo de conquista pelas equipes participantes, apenas no ano de

2015 ela teve vaga disponível para todos os estados da região. Até aquele ano, Maranhão e

Piauí não faziam parte da competição, mesmo sendo parte do nordeste brasileiro. Isso porque

as federações de ambos os estados pertenciam à região norte, de acordo com o Estatuto da

Confederação Brasileira de Futebol. Federações Piauiense e Maranhense foram “devolvidas”

para o nordeste apenas em 2017, com a mudança no Estatuto da CBF. A demora na mudança

impediu, por exemplo, que os clubes dos dois estados recebessem as premiações previstas

pela participação na fase de grupos do torneio.

Outro ponto a se destacar sobre a competição são as mudanças de regulamento.

Apesar do número de clubes da fase preliminar ter mudado em 2022, o formato da fase de

grupos até a final segue o mesmo que foi estabelecido no ano de 2019, e que assegura também

a quantidade grande de clássicos estaduais na competição, visto que o regulamento do sorteio

da fase de grupos garante que os dois times melhor classificados de cada estado pelo ranking

da CBF devem ficar em grupos distintos. Desde 2013 até aqui, a Copa do Nordeste teve ao

menos três mudanças de formato entre fase de grupos e mata-mata.

Essa consolidação de um mesmo formato há três anos é uma das formas que a

“Lampions” se fortalece como produto esportivo, e se torna mais atrativo para os torcedores,

pelo menos em um cenário local. A final da Copa do Nordeste em 2021, disputada entre

Ceará e Bahia, colocou o canal SBT como líder de audiência da TV aberta em Salvador e em
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Fortaleza no momento do segundo e decisivo jogo da competição. A emissora detém os

direitos exclusivos de transmissão pela TV aberta.

Com todos esses aspectos, fica claro que a Copa do Nordeste é uma competição de

grande valia para os clubes participantes, e o seu crescimento é uma das formas de fazer o

futebol do nordeste também melhorar e se tornar cada vez mais competitivo diante dos outros

times em um cenário nacional, principalmente em relação aos chamados “12 grandes”, termo

usado para se referir aos quatro principais times do Rio de Janeiro, os quatro de São Paulo, e

as duplas Grêmio e Internacional, do Rio Grande do Sul, e Cruzeiro e Atlético-MG, de Minas

Gerais.

Essas 12 equipes são as que historicamente têm maior torcida, mais conquistas e feitos

relevantes, como uma maior aparição de seus jogadores nas convocações para a Seleção

Brasileira. Também por isso, recebem maior atenção da grande mídia em coberturas nacionais

até hoje. Para se ter uma dimensão, esses times do sudeste e sul do país concentram 70% da

torcida do país inteiro, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) divulgada em 2019. Vale comentar ainda que 22% dos entrevistados disseram não

torcer para nenhum time (porcentagem maior que o líder Flamengo, com 20%), o que mostra

ainda mais concentração nos times do eixo sul-sudeste entre os aficionados do esporte.

Com uma concentração de clubes com grandes torcidas sediados em cidades

específicas, as emissoras e programas esportivos de alcance nacional estão localizadas

principalmente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo para estar mais perto das equipes de

maior demanda nacional. Com isso, fazem uma cobertura mais aprofundada e longa de clubes

como Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo e Palmeiras, do que de equipes de fora das

capitais desse eixo, como Athletico-PR, Red Bull Bragantino (ambos finalistas da Copa

Sul-Americana 2021, segunda competição mais importante do continente), e, claro, as equipes

nordestinas como Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport.

As torcidas dos clubes do nordeste frequentemente fazem críticas nas redes sociais

sobre a forma que as notícias sobre os times locais são passadas, ou o grau de importância que

veículos nacionais dão à própria Copa do Nordeste. Um exemplo disso aconteceu na final de

2021 da “Lampions”, quando o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, criticou o portal

UOL pelo posicionamento da notícia sobre a final do campeonato.
Bahia campeão do Nordeste hoje. Mas o Uol prefere noticiar na frente jogos normais
do Carioca, Paulista, Gaúcho e Mineiro. Em quinto lugar, a final do Nordeste. Qual
o problema? Nenhum. Mas parem de usar o U como "universo" e passem a usar o U
como "umbigo". UOL, Umbigo On Line (BELLINTANI, 2021).
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Situações de subvalorização da Copa do Nordeste ou de jogos dos clubes locais

acontecem corriqueiramente, o que gera um movimento ainda maior de afirmação e

visibilidade entre os torcedores, até na hora de consumir conteúdos e informações sobre o

próprio time. Torcer e consumir futebol nordestino se mostra, sobretudo, um ato de resistência

frente ao cenário da grande mídia. Com isso, a demanda por produtores de conteúdo local se

tornou maior e mais presente. A própria Copa do Nordeste tem páginas nas principais redes

sociais, em que produzem conteúdo não só enquanto a competição ocorre, mas

acompanhando e vibrando com a trajetória dos times da região presente nas quatro divisões

do futebol brasileiro ano após ano.

Esta reportagem long form conta a história do torneio, passeando por todos os aspectos

já citados, e mostrando como o crescimento ano após ano da competição já foi importante

para o torneio enquanto produto futebolístico, e para os clubes participantes, que buscam ser

cada vez mais competitivos dentro da competição. São sete campeões nas nove edições

disputadas entre 2013 e 2021, o que deixa em aberto o domínio de alguma equipe na

competição até o momento, um fator importante para incentivar a competitividade entre elas.

Neste memorial, serão discutidos os fatores que levaram à produção da reportagem

long form através de pontos já abordados na justificativa, como a relação entre memória e

futebol, que chegará ao entendimento de como se deu o contato desse nicho com o nordeste

em si. Além disso, o futebol não está alheio a sociedade, então a xenofobia presente nele

também é reflexo de todo o processo social e histórico que aconteceu no Brasil,

principalmente no início do século XX, quando São Paulo e Rio de Janeiro passaram a

dominar definitivamente a economia do país.

Também neste documento, sistematizamos a metodologia usada na produção da

reportagem, desde a busca de dados sobre as competições, entrevistas realizadas, o formato

long form e os procedimentos de apuração utilizados.

4  O NORDESTE NO FUTEBOL BRASILEIRO

O futebol é palco para diversas discussões intermináveis e, muitas vezes, subjetivas.

Uma delas é sobre a quantidade de times grandes existentes no Brasil. Como já foi citado

anteriormente, é comum ouvir falar nos “12 grandes” em um contexto nacional. Os 4 times do

Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), os 4 de São Paulo (Corinthians,

Palmeiras, Santos e São Paulo), a dupla de Porto Alegre (Grêmio e Internacional) e a de Belo

Horizonte (Atlético e Cruzeiro) seriam essas equipes consideradas como grandes no Brasil,
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por diversos aspectos. As equipes citadas também são as que historicamente mais cederam

jogadores para a seleção brasileira em convocações para a Copa do Mundo.

Não dá para negar a importância de cada uma dessas equipes na história do futebol

nacional. Considerando todas as edições do Campeonato Brasileiro, entre 1959 e 2021, apenas

cinco não foram vencidas por essas equipes. Todos esses cinco títulos aconteceram antes de

2003, ano que aconteceu o primeiro Brasileirão no formato de pontos corridos1. Até o ano de

2002, o campeonato nacional teve diversos regulamentos, mas era decidido no mata-mata, ou

seja, o campeão e o vice eram decididos em uma final, que poderia ter dois ou até três jogos.

Já a configuração de campeonato por pontos corridos consiste em todas as 20 equipes

do Campeonato Brasileiro se enfrentarem duas vezes, totalizando 38 rodadas. Ao fim desses

jogos, a equipe com mais pontos somados é a campeã. É um formato que exige mais

regularidade e alto nível de desempenho durante todo o torneio, porque todos os jogos têm o

mesmo peso para a pontuação final.

Segundo levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues, realizado em 2020, o G-12

formava a lista de times que mais vezes apareceram entre os quatro melhores colocados do

Brasileirão na era dos pontos corridos, o que mostra a força dessas equipes no futebol até os

dias atuais.

O futebol, no entanto, tem muitos aspectos subjetivos, e um deles é a noção de

grandeza. A definição vai seguir diferentes critérios de torcedor para torcedor, de local para

local, e não vai se reduzir somente a um ou outro aspecto, como tamanho de torcida ou títulos.
Um clube não é “grande” pelo fato de ter uma torcida numerosa ou conquistar
muitos títulos. Antes, pelo contrário, é justamente porque são “grandes” que
seduzem multidões e acumulam troféus. “Grande” para os torcedores é, antes de
tudo, uma noção da ordem do simbólico: “grande” é um predicado atribuído ao
clube na medida em que este é capaz de suscitar “grandes” emoções, “grandes”
conflitos, “grandes” tradições, enfim, “grande” excitação. (DAMO, 2002)

Nesse sentido, não dá para ignorar a grandeza que alguns dos clubes fora do G12

carregam. Um grande exemplo atual é o Athletico-PR, campeão brasileiro de 2001, que está

desde 2013 ininterruptamente na primeira divisão nacional e conquistou uma edição da Copa

do Brasil e duas da Copa Sul-Americana nos últimos cinco anos. O clube é um dos maiores

exemplos de consistência esportiva do futebol brasileiro nos últimos anos.

Além do rubro-negro, é necessário falar também dos times do nordeste, que este

trabalho trata com mais atenção. Em um contexto regional, clubes como Bahia, Vitória,

1 formato de competição no futebol onde todas as equipes participantes se enfrentam entre si. No
caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os 20 times jogam entre si duas vezes, totalizando 38
partidas
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Ceará, Fortaleza e Sport, por exemplo, são gigantes. Todos eles já tiveram momentos de

protagonismo em competições de primeiro escalão do futebol nacional e tem, ao menos, um

título ou vice-campeonato brasileiro, através do próprio Campeonato Brasileiro ou da Copa do

Brasil.

A grandeza desses clubes pode ser notada principalmente pela força dos seus

torcedores, e a forma com que eles não abandonaram os próprios times nos momentos de

maior dificuldade. Equipes como o Bahia, Fortaleza e Santa Cruz estiveram na terceira

divisão e sequencialmente bateram recordes de público na competição.
O Brasil tem uma situação muito sui generis, pois a "grandeza" dos clubes foi
construída regionalmente, no âmbito estadual, e não nacional. Os âmbitos nacional e
internacional amplificaram as listas de conquistas e as próprias rivalidades. Portanto,
os grandes regionais sempre serão grandes. Pois têm torcida e tem história, portanto,
potencial. (GOMES, 2021)

Para além da força dos clubes nordestinos por meio de seus torcedores, é preciso

contextualizar a tradição que envolve o futebol nordestino nos seus diferentes estados.

4.1 O futebol no nordeste

Ainda que registros deem conta da presença do esporte em datas anteriores, o evento

que é considerado o marco zero do futebol no Brasil é a chegada do estudante Charles Miller

à cidade de Santos, no ano de 1894 (SARMENTO, 2006). Ele é considerado o desbravador do

futebol em terras brasileiras, além de ter organizado o primeiro jogo no país. Com o passar

dos anos, algumas outras figuras ajudaram a disseminar o esporte por todo o território. Em

diferentes cidades do país, jovens da elite brasileira voltavam de temporada de estudos na

Europa e chegavam com equipamentos e as regras do jogo para a prática em solo nacional.

Um dos exemplos foi José Ferreira Júnior, conhecido como Zuza Ferreira. O jovem

soteropolitano teria sido o responsável pela chegada do futebol na capital baiana, em 1901

(SANTOS, 2013). Não demorou muito para o esporte se espalhar pela cidade e pelo estado.

Dessa forma, em 1905, foi disputada a primeira edição do Campeonato Baiano. Ininterrupto

desde aquele ano, o estadual é o segundo mais antigo do país, criado após o Paulistão.

O primeiro Campeonato Baiano teve, inclusive, a participação do Vitória, à época

chamado Sport Club Victoria, e que havia sido fundado como clube de críquete, esporte

tradicional entre a colônia inglesa que morava em Salvador. Na época, o Leão da Barra vivia

um contexto esportivo completamente diferente e se dedicava a outras atividades esportivas,

como atletismo, natação e remo. Outras equipes tradicionais do futebol baiano surgiram
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posteriormente, nas décadas de 1910 e 1930, como Ypiranga, Galícia e Bahia. Junto com eles,

veio a profissionalização do futebol no Brasil, ocorrido em 1933.

Entre outros nomes que ajudaram na disseminação do futebol pelo que hoje é a região

nordeste, foi Guilherme de Aquino Fonseca, outro jovem estudante vindo da Inglaterra, que

desembarcou no Recife em 1903 com as regras e equipamentos do esporte bretão. O jovem

teve uma importância para além de simplesmente trazer a ideia do futebol para a capital

pernambucana. Como relata Alves (1998, p. 29), “Guilherme trouxe, na sua volta ao Recife,

uma bola, meiões, camisas e outros apetrechos para jogar de Cricket, rugby e tênis, pois sua

ideia não era somente a de inocular no recifense o vírus do futebol, mas também fundar um

clube”.

Dessa forma, apenas dois anos depois de começar a espalhar o novo esporte na sua

terra, Guilherme reuniu cerca de 60 pessoas em um salão da Associação de Empregados do

Comércio de Pernambuco para fundar o Sport Club do Recife, que é até hoje considerado um

dos clubes mais importantes do futebol nordestino, campeão brasileiro de 1987 e único time

da região a vencer uma edição de Copa do Brasil até hoje.

Aos poucos, o futebol se espalhou pelo território nacional e também começou seu

processo gradual de popularização para além dos grupos de elite e de imigrantes. Como dito

acima, o Campeonato Baiano foi o segundo torneio oficial a surgir em território nacional, três

anos depois do Campeonato Paulista. Essa regionalização fora um traço comum da era

amadora do esporte no país, que teve o primeiro torneio nacional no ano de 1922. O

Campeonato Brasileiro de Futebol, no entanto, era disputado pelas seleções dos estados, que

montavam essas equipes à parte dos clubes já existentes (DE VICO e RODRIGUES, 2020).

Sem um torneio nacional de clubes, as disputas entre essas instituições seguiam

apenas locais, com os campeonatos estaduais. No nordeste, os primeiros rabiscos de um

torneio interestadual aconteceu entre 1946 e 1947, na cidade de Natal, capital do Rio Grande

do Norte. Naquele ano, a inauguração do sistema de iluminação do estádio Juvenal Lamartine

foi usada como pretexto para a realização de um quadrangular entre times da região, que foi

vencido pelo Fortaleza (ZIRPOLI, 2016). Jornais da época (figura 1) e o site oficial do

tricolor cearense tratam aquela conquista como um torneio de caráter regional e, com isso, o

Fortaleza como campeão do nordeste naquele ano.
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Figura 1 - Fonte:

http://memoriasdofortalezaec.blogspot.com/2018/11/especial-grandes-conquista-copa-cidade.

html

O entendimento do caráter regional de uma competição como o torneio que aconteceu

em Natal pode ser analisado a partir de como era a divisão geográfica de regiões do Brasil à

época. Foi justamente na década de 1940 que nasceu o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). A instituição é responsável por essa divisão do território nacional desde

aquele momento. No contexto em que foi realizado o torneio de Natal, o Brasil tinha uma

divisão regional diferente da que conhecemos atualmente, com sete grandes regiões.

Os nove estados do atual nordeste já existiam na época, mas formavam três regiões

diferentes: nordeste ocidental, nordeste oriental e leste setentrional (figura 2). Todos os

estados representados no torneio de 1946 faziam parte do nordeste oriental: Pernambuco,

Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O estado da região que foi "excluído" da competição e

não contou com representantes foi Alagoas, curiosamente o estado sede do torneio de 1923.
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Figura 2 - Fonte:

http://memoriasdofortalezaec.blogspot.com/2018/11/especial-grandes-conquista-copa-cidade.

html

Para além dos torneios regionais que começaram a escrever a história do futebol

nordestino, é importante entender também de que forma se deu a participação da região nos

Campeonatos Brasileiros ao longo dos anos. No país que sediou a Copa do Mundo em 1950 e

a conquistou em 1958, faltava ainda a existência de um campeonato nacional. O mais perto

que se tinha de um Campeonato Brasileiro era o já citado torneio envolvendo as seleções

estaduais, com grande domínio de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 1959, enfim acontece a primeira Taça Brasil, nome dado à época para o

campeonato de caráter nacional que definiria o representante brasileiro na Taça Libertadores

da América. Naquele momento, o Torneio Rio-São Paulo era a principal competição do país,

mas a escolha do representante nacional na Libertadores através apenas de representantes

desses dois estados não seria positiva para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF (DOS
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SANTOS, 2012), ainda com o nome de Confederação Brasileira de Desportos, ou CBD. Por

isso, houve a criação da competição que envolvesse os quatro cantos do país.

Foi justamente em quatro a divisão ocorrida no regulamento. 16 campeões estaduais

de 1958 participaram da primeira Taça Brasil, divididos em quatro chaves: Nordeste, Norte,

Sul e Leste. Cada chave tinha semifinal e final, e a equipe que vencesse dois dos três jogos

avançava. Os quatro campeões das chaves chegavam na fase final do torneio, onde

enfrentavam os demais vencedores.

Bahia e Grêmio foram os vencedores desses confrontos e seguiram vivos na disputa

pelo título, que ganharia mais duas equipes: os campeões estaduais de São Paulo e Rio de

Janeiro, que tinham esse privilégio de já estrear no Brasileirão como dois dos quatro melhores

times do campeonato. A final foi disputada entre Bahia e Santos. Para efeito de comparação, o

Bahia disputou 14 partidas até o jogo decisivo que lhe rendeu o título brasileiro no Maracanã,

enquanto o Santos teve uma campanha de apenas cinco jogos.

Figura 3 - Chaveamento da fase final da Taça Brasil de 1959. Os quadrados azuis

representam o momento em que os times entraram na competição.

Como é possível perceber, os representantes paulista e carioca eram privilegiados e

não havia preocupação com a isonomia do campeonato. Representantes dos outros estados
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sofreram com os deslocamentos durante um período de tempo maior, além de ter que passar

por mais concorrentes para chegar ao título.

Apesar do estado de Pernambuco ter sido privilegiado com a vaga direta na semifinal

em campeonatos posteriores, na maior parte das vezes os times cariocas e paulistas eram

contemplados com vagas nas semifinais do campeonato, sempre disputado em formato

eliminatório. Isso só escancara a falta de preocupação da CBD com a isonomia do torneio,

que por vezes terminava com uma equipe jogando mais que o triplo de partidas de outra.

Apesar do formato esportivamente injusto, a maioria das grandes campanhas dos times

nordestinos em campeonatos brasileiros durante toda a história aconteceu no período da Taça

Brasil, ou seja, entre 1959 e 1968. Neste intervalo, estão inclusos o primeiro título brasileiro

do Bahia, em 1959, além dos vice-campeonatos de 1961 e 1963. Sport (1962), Fortaleza

(1960 e 1968), Náutico (1967) e Ceará (1964) também têm vice-campeonatos da Taça Brasil

no currículo e podem ser assim considerados desde 2010, quando a CBF anunciou o

reconhecimento da Taça Brasil como Campeonato Brasileiro2.

Se nos primórdios do Brasileirão foi comum a aparição de times do nordeste perto do

topo, a realidade é completamente diferente no início do século XXI. Desde que o

campeonato nacional passou a ter o formato atual, de pontos corridos e com 20 clubes, no ano

de 2006, nenhum time da região foi campeão brasileiro e sequer terminou a competição entre

os classificados para a Libertadores até o Fortaleza em 2021. O tricolor foi o primeiro

nordestino a garantir classificação para a principal competição do continente sul-americano

via Brasileirão nos pontos corridos.

O Sport até jogou a competição em 2009, mas conseguiu sua vaga por ter conquistado

a Copa do Brasil no ano anterior. Essa Copa do Brasil do Leão da Ilha foi o único título

nacional conquistado por uma equipe nordestina no mesmo período.

Além de não frequentar a parte de cima da tabela, as equipes nordestinas foram

rebaixadas para a segunda divisão 16 vezes desde 2006, sem contar o campeonato de 2021.

Essa média de mais ou menos uma queda por ano mostra o descolamento que os principais

expoentes da região ainda têm dos times do eixo sul-sudeste.

Esse abismo dificilmente será sanado em comparação a times como Flamengo,

Palmeiras e Atlético-MG, que no contexto do futebol em 2021, estavam visivelmente acima

de qualquer outro time brasileiro, pelo poderio financeiro e de investimento que eles têm,

2 Até o ano de 2010, a Confederação Brasileira de Futebol reconhecia apenas os campeões
brasileiros a partir do ano de 1971, edição que marcou mudanças mais profundas na organização do
torneio. Com a unificação dos títulos, todos os campeões da Taça Brasil (1959-1968) e do Torneio
Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970) foram oficialmente reconhecidos como campeões brasileiros.
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aliados a gestões responsáveis realizadas ao longo dos anos, e que exigiam sacrifícios e,

sobretudo, profissionalismo para fazer esses três clubes alcançar o sucesso esportivo e a

capacidade de atrair jogadores de maior qualidade, e consequentemente mais caros. Estes

atletas, por sua vez, ajudarão o clube na conquista de títulos, que trazem premiações

financeiras recheadas e fazem a instituição enriquecer ainda mais.

Na pesquisa intitulada "Desempenho econômico-financeiro e desempenho esportivo:

uma análise com clubes de futebol do Brasil", Ferreira, Marques, Macedo (2018) estudam a

relação do desempenho esportivo com o financeiro dos clubes brasileiros e confirmam a

existência dessa relação entre os dois fatores como uma forma de se atingir sucesso total em

um clube. Essa fórmula de sucesso, por outro lado, não é exata, porque passa por fatores

humanos, diretamente relacionados aos dirigentes e atletas, por exemplo.
É importante ressaltar que isso não significa que clubes com boa gestão financeira
necessariamente vão ter bons resultados esportivos, uma vez que uma prática
esportiva depende de fatores não financeiros, como os treinamentos, o desempenho
dos jogadores, o calendário, dentre outros. Contudo, o desempenho econômico e
financeiro é um meio para buscar melhorias no desempenho esportivo, como os
resultados desta pesquisa indicaram. (FERREIRA; MARQUES; MACEDO; 2018)

Alguns dos principais clubes do nordeste, como Ceará, Fortaleza e Bahia, se

estruturaram melhor e demonstram um maior poder aquisitivo em um cenário regional e até

nacional. Os dois rivais cearenses mostram em 2021 um caminho mais direcionado ao sucesso

esportivo na Série A, pois terminaram o campeonato na briga pelas vagas na Libertadores da

América. Isso é fruto da boa gestão implementada nos dois clubes, atualmente comandados

por Robinson de Castro e Marcelo Paz.

Esse sucesso na gestão administrativa dos clubes aos poucos se traduz no campo

esportivo, e ajuda a alimentar e aumentar as rivalidades dentro de campo. Os clássicos

estaduais são um forte elemento dentro do futebol brasileiro e que atualmente está muito

presente na Copa do Nordeste, muito por causa do regulamento atual da competição, que

prevê obrigatoriamente confrontos entre times do mesmo estado. Neste trabalho, esses

clássicos serão tratados logo em seguida.

4.2 Uma copa de clássicos

Um dos principais “temperos” que envolvem o futebol é, sem dúvidas, a rivalidade.

Todos os grandes times do mundo têm um arquirrival, ou até mais de um. No Rio de Janeiro,

por exemplo, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco são rivais entre si, em maior ou

menor intensidade a depender do contexto da época em questão. O “Fla-Flu” talvez seja um
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clássico que esteja mais fresco no imaginário popular, mas Flamengo e Vasco também tem um

grau de relevância grande para os times envolvidos.

Muitos clássicos e rivalidades do mundo perpassam a esfera do futebol e envolvem

questões mais complexas, como política e religião. O embate entre Barcelona e Real Madrid é

um exemplo disso. O “El Clásico”, como é conhecido o jogo entre as duas principais equipes

da Espanha e duas das maiores equipes do mundo, é símbolo também do orgulho da capital

Madri contra o sentimento de separatismo da Catalunha, região do país ibérico que se

considera independente do resto do país.

Outra rivalidade que merece menção para ilustrar a forma que os clássicos se

constroem é o embate entre Celtic e Rangers, na Escócia. O país não tem muita tradição no

futebol a nível mundial. Apesar do Celtic ter um título de Liga dos Campeões em seu

currículo, as equipes escocesas não costumam fazer grandes campanhas nos torneios

continentais da Europa, e a seleção da Escócia costuma nem se classificar para a Copa do

Mundo, mas a rivalidade entre as duas principais equipes do país é muito respeitada. Isso

porque é um jogo que divide católicos (Celtic) e protestantes (Rangers), que tem divergências

políticas em relação à Irlanda e ao próprio Reino Unido, além de, claro, toda a questão

religiosa envolvida.

Apesar do Brasil não ter fenômenos políticos e sociais tão intensos quantos os

exemplos de Espanha e Escócia, o país é formado por diversas rivalidades, e que se

configuram através de parâmetros geográficos, afinal os principais clássicos do futebol

nacional envolvem equipes do mesmo estado e, geralmente, da mesma cidade.
Um grande clássico é aquele que existe mesmo quando não há jogo. O grande
clássico é vivido, reproduzido, reinventado no dia a dia, por meio de uma anedota
partilhada, uma lembrança recontada, uma piada desfiada, um vestuário orgulhoso e
provocativamente trajado, uma música cantarolada… Enfim, um grande clássico é,
antes de mais nada, tradição. Uma tradição que evidentemente se torna mais viva
quando as partes envolvidas se veem frente a frente, seja no campo de jogo, seja nas
arquibancadas ou na tabela de classificação; ou quando está em jogo a
“temporalidade do evento e da tradição” (LAGE, 2020)

Os clássicos nordestinos se configuram como um importante meio de valorização da

Copa do Nordeste, e por isso merecem atenção especial neste capítulo. Desde 2019, a

Lampions adotou um formato de torneio de dividir as equipes em dois grupos de oito times.

Os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco já têm duas equipes garantidas na fase de grupos, e

que necessariamente estarão em chaves diferentes. Como o regulamento prevê que os times

de uma chave enfrentam o da outra, a competição garante um clássico baiano, um cearense e

outro pernambucano, no mínimo, sem contar os clássicos interestaduais. Bahia e Ceará é um
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exemplo, pois tiveram uma rivalidade acirrada dentro do regional entre 2015 e 2021, com três

finais disputadas.

5  METODOLOGIA

Para esta reportagem, foi escolhido o formato multimídia3. Longhi (2014) define a

reportagem multímidia como um produto informativo com algumas características, como

"multimidialidade, interatividade, conexão e convergência de linguagens próprias da

linguagem hipermídia e do ambiente digital e online de informação." (LONGHI, 2014). Além

disso, a reportagem multimídia "tem se destacado no jornalismo online como o lugar onde o

jornalismo online mais tem explorado as possibilidades de convergência de linguagens do

meio digital" (LONGHI, 2014).

O jornalismo digital em longform “é cada vez mais reconhecido como uma poderosa

forma de contar histórias.” (HIIPPALA, 2017, p. 2). Essa decisão foi tomada logo no início do

processo e ajudou a guiar todos os outros passos. O longform proporciona uma melhor

experiência de navegação pelo site, com os seus variados formatos que trazem interatividade e

fazem com que a pessoa que lê consiga produzir distintas experiências de leitura do conteúdo

(HIIPPALA, 2017). Com seus diferentes recursos disponíveis, “o longform [...] procura

cativar seu público combinando texto, fotografias, vídeos em loop, mapas dinâmicos e

visualizações de dados em um todo unificado” (HIIPPALA, 2017, p. 2). Para a execução deste

site, foi utilizada a plataforma Wix e a reportagem está disponível para mobile e para desktop.

A reportagem que este memorial trata conta a história de um campeonato, e os fatos

históricos sobre ela que se sucederam em torneios das décadas de 1940 a 1970 e entre os anos

de 1994 e 2022, quando a competição oficialmente aconteceu. Por isso, o texto foi organizado

de uma maneira cronológica, para que os acontecimentos ficassem mais claros para o leitor e

este pudesse estabelecer a conexão entre as relações produzidas sobre os fatos abordados. É

possível dizer que essa lógica de organização remete à ideia da pirâmide deitada no

jornalismo digital (CANAVILHAS, 2006).

A pirâmide deitada proposta por Canavilhas (2006) sugere que a notícia não será

construída de acordo com a importância dos dados apresentados, mas com uma lógica de criar

3 Exemplos de reportagem multimídia:
https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek. Acesso em: 1, jun.
2022.
https://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/ Acesso em: 1, jun. 2022.
https://www.uol.com.br/play/reportagens-especiais/o-antes-e-o-depois.htm Acesso em: 1, jun. 2022.
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diferentes níveis de leitura durante o texto, para que o espaço virtual seja explorado da melhor

maneira possível. Para que a reportagem digital cumpra essa proposta, são feitas algumas

camadas de leitura. Canavilhas (2006, p. 15) sugere uma pirâmide deitada com quatro níveis:

a primeira trata das informações do lead, essenciais para qualquer entendimento de uma

notícia. A segunda, chamada de nível de explicação, completará informações relacionadas ao

lead. Na terceira, o nível de contextualização, o formato pode se tornar multimidiático e a

informação ser abordada através de vídeo, áudio ou fotografia. Por último, o nível de

exploração, onde são utilizados arquivos externos, que expandem a exploração da infinitude

da internet.

Um exemplo dessa utilização dentro da reportagem que esse memorial trata pode ser

vista no subtópico "Título internacional escapou do CSA", dentro do tópico Fase Nordestão.

Ao tratar da participação do clube alagoano na Copa Conmebol, é dado um nível de

explicação para aquele ocorrido (porque o CSA participou, se não havia sido campeão do

nordeste?). Mais à frente, ao falar da campanha, uma infografia retrata como foi o caminho do

clube até a final do campeonato, com a descrição da campanha alagoana (Apêndice A -

2.3.E). Por fim, o Nível de Exploração de Canavilhas aparece ao fim do tópico, onde há uma

ligação externa a dois mini-documentários disponíveis no YouTube sobre a história do CSA

dentro daquela competição (Apêndice A - 2.1.E)

Nesta reportagem, o foco está na fase mais atual do torneio, que renasceu e está

estabelecido no calendário do futebol brasileiro oficialmente desde 2013. No entanto, o texto

vai sendo conduzido para este período com a contextualização dos momentos anteriores, até

chegar à fase atual. Ou seja, o leitor é conduzido até a parte principal do texto através de uma

narrativa com base nos acontecimentos anteriores. Essa é uma das características que o

jornalismo digital traz e que pode ser usada tanto para o jornalista quanto para o leitor.
Nas edições online o espaço é tendencialmente infinito. Podem fazer-se cortes por
razões estilísticas, mas não por questões espaciais. Em lugar de uma notícia fechada
entre as quatro margens de uma página, o jornalista pode oferecer novos horizontes
imediatos de leitura através de ligações entre pequenos textos e outros elementos
multimédia organizados em camadas de informação.
(CANAVILHAS, 2006)

No momento que o TCC ainda era um projeto, o planejamento era contar com uma

quantidade maior de entrevistas. O objetivo era conversar com algumas personalidades que

tivessem grande conhecimento ou vivência dos períodos. Isso inclui jornalistas que cobriram

futebol nordestino já na década de 1990 e acompanharam o hiato da Copa do Nordeste nos

anos 2000. Além disso, seria importante o depoimento de figuras políticas do futebol, em
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especial dirigentes, que fizeram parte do processo e tiveram participação importante nos

bastidores para que o regional acontecesse. Por questões logísticas, não foi possível realizar

algumas dessas entrevistas.

Com isso, foi preciso adaptar a ideia inicial de trazer relatos mais aprofundados sobre

alguns bastidores da competição que fogem ao campo, ou seja, que tratam de questões

políticas e diplomáticas envolvendo clubes e a Confederação Brasileira de Futebol. Na busca

global pela internet, não há muitos materiais relatando esses momentos de maneira detalhada,

principalmente do ponto de vista dos cartolas que estavam à frente dos clubes na época do

surgimento da primeira Copa do Nordeste, em 1994, e os movimentos entre CBF e a Liga do

Nordeste, criada para defender os interesses dos clubes da região.

Por outro lado, as entrevistas realizadas tiveram suma importância para a idealização e

o enquadramento que a reportagem foi construída. Um exemplo disso foi a conversa com

Filipe Dias, um dos sócios da empresa Livemode e que foi trazida principalmente nos menus

Premiação e Investimentos, Transmissão e Identidade Visual. Filipe é responsável por

gerenciar todos os direitos comerciais da Copa do Nordeste. Esses direitos passam por

negociação de direitos de transmissão e por toda a gestão do produto, passando por identidade

visual e captação de patrocinadores. Filipe é também o gestor do projeto Copa do Nordeste

dentro da empresa, então na conversa com ele foi possível entender como a competição é

gerida do ponto de vista comercial. Mesmo os assuntos que foram abordados na entrevista,

mas não entraram no texto final, foram importantes para entender o desenvolvimento do

torneio, assim como sua consolidação. A apuração desta reportagem será tratada mais à

frente, no tópico 3.3.

O enquadramento da reportagem, de focar mais na Copa do Nordeste como um

produto esportivo consolidado, levou ao nome “Padrão Lampions: reportagem multimídia

sobre a Copa do Nordeste”. A ideia do nome “Padrão Lampions” é inspirada no termo

“Padrão Fifa”, que foi usado de maneira corriqueira no Brasil durante os preparativos para a

Copa do Mundo de 2014, sediada no país. Naquela época, todos os estádios-sede teriam que

ser reformados e adaptados em uma série de exigências impostas pela entidade máxima do

futebol mundial, que transformaram os estádios mais importantes do país em arenas multiuso.

O “Padrão Fifa” também englobava as questões logísticas em dia de jogos, organização do

torcedor, entre outros fatores.

Na reportagem “Padrão Lampions”, é possível perceber que a competição nordestina

tem elementos que a diferenciam de qualquer outro torneio, seja na sua identidade visual ou

até na forma de transmitir, com o uso de um streaming próprio, o Nordeste FC. Isso passa
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também por uma bola exclusiva, a taça, e até pelo fato de ser um torneio regional consolidado

e uma das maiores competições do primeiro semestre do futebol brasileiro. É possível afirmar

que existe um “Padrão Lampions” de qualidade, e que os times do nordeste constroem

histórias bem particulares, que trazem ainda mais a identidade do torneio.

O nome Lampions, ou Lampions League, é usado corriqueiramente por torcedores e

jornalistas de uma maneira carinhosa de se referir à competição, como uma referência a Liga

dos Campeões da Europa, chamada UEFA Champions League em inglês.

5.1 Linha Editorial

O direcionamento da reportagem tratou a Copa do Nordeste através de uma

perspectiva histórica, na qual indica a importância da sucessão de cada evento citado para o

engrandecimento ou crise da competição. A situação pode ser vista com esses dois lados

porque se trata de um torneio bem sucedido enquanto aconteceu, mas com diversos hiatos de

ocorrência. Essa falta de constância ajuda a dividir os períodos de uma maneira bem definida.

Ao tratar de torneios pregressos à Copa do Nordeste, é definido o período de

Primórdios, entre as décadas de 1940 e 1970 (Apêndice A - menu 1). Depois disso, ocorre um

salto temporal até 1994, onde inicia oficialmente o Campeonato do Nordeste, e fica no

calendário brasileiro até 2003. Esta é a segunda fase da reportagem, chamada aqui de Fase

Nordestão (Apêndice A - menu 2). Por fim, um novo hiato de tempo acontece até 2010, com

retorno definitivo em 2013, que corresponde a Fase Lampions (Apêndice A - menu 3). Com

períodos de tempo bem definidos, a escolha da angulação da reportagem foi tomada a partir

de uma perspectiva histórica, como uma linha do tempo.

Além da perspectiva histórica, a reportagem tratou a própria Copa do Nordeste como

protagonista, no sentido do torneio se tornar um produto lucrativo e que oferece benefícios

financeiros e esportivos para os seus participantes, no caso os clubes. Com organização e bons

frutos a serem colhidos, o interesse dos times em participar e vencer a competição se torna

maior e ela se torna mais forte.

Como é possível perceber, esse processo é um ciclo, em que uma coisa ajuda a levar a

outra, e a eficácia desse ciclo depende de tempo e investimento. A Copa do Nordeste evoluiu

com o tempo e aprendeu a lidar melhor com a gestão da competição. Para dar ao leitor o

entendimento de quais foram os desafios encontrados e de que forma a competição evoluiu

em relação a gestão e também ao lado esportivo e técnico, foi escolhida uma narrativa

cronológica dos eventos que começam na década de 1940 e terminam, nesta reportagem, no

ano de 2022.
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É compreensível que um tema como o futebol nordestino seja algo de nicho, ou seja,

voltado para um público específico e segmentado de interesse. O futebol já é por si só um

nicho, e quando se fala de um recorte voltado para a região nordeste, o público de maior

interesse nesse tipo de história são os torcedores de equipes da região, ou que pelo menos

acompanham mais de perto o que acontece nos estádios distribuídos pelos nove estados do

nordeste. Apesar de imaginar um público de interesse relacionado à área de futebol, a

linguagem do texto foi feita de uma forma simples, evitando o uso de termos técnicos que são

familiares apenas para quem acompanha.

Em determinados momentos do texto, esses termos foram necessários para

contextualizar uma situação, mas a maior parte deles foi também explicada logo depois, para

que não houvesse maiores dúvidas de leitores que não tenham tanta familiaridade com o tema

futebol e seus jargões específicos.

Outra forma usada para ajudar no entendimento das informações e no enriquecimento

do conteúdo é o uso de vídeos e fotografias dos campeonatos e equipes citadas ao longo da

reportagem. No tópico "Os Primórdios", são trazidas fotos de jornais da época que ocorreram

os torneios mencionados (Apêndice A - 1.2.A e 1.2.B). Essas fotografias, retiradas de acervos

de jornais e de outras reportagens online que tratam da história desses torneios, servem para

mostrar de que forma foi abordado o título pela imprensa, e de que maneira ele tem alguma

representatividade também para os clubes envolvidos. Apesar do não reconhecimento oficial

da CBF, clubes como Fortaleza e Bahia foram tratados como campeões do nordeste à época,

quase 50 anos antes do primeiro Campeonato do Nordeste.

Ao falar de equipes mais recentes, das Copas do Nordeste oficiais, há um uso maior de

fotografia dos times perfilados, com a identificação dos jogadores. Essa é uma forma de fazer

o leitor identificar alguns rostos que fizeram parte da vivência dele, ou até descobrir que

rostos conhecidos foram participantes de equipes históricas, como é o exemplo de Juninho

Pernambucano, jogador consagrado com participação em Copa do Mundo e carreira de

sucesso na Europa, que fez parte do primeiro campeão do nordeste, o Sport de 1994. No

tópico Fase Nordestão, há uma foto com destaque para o atleta (Apêndice A - 2.2.A).

Palacios (2003, p.27) afirma que “é virtualmente impossível produzir-se jornalismo

numa situação de Rede, sem recurso contínuo e sistemático à Memória coletivamente

produzida”. A memória é elencada por Palacios como uma das características do jornalismo

online.
A memória entra em ação de maneira recorrente, de modo quase natural, na
produção do relato da atualidade, seja como ponto de comparação do evento
presente com eventos passados (recentes ou remotos), como oportunidades de
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analogias, como convites à nostalgia, ou mesmo através da apresentação do presente
como elemento para desconstruir e tornar a construir, sob a luz de novos fatos, os
acontecimentos do passado (PALACIOS, 2014, p. 92 e 93)

Outra característica de reportagem digital trazida neste texto é o uso de hiperlinks. O hiperlink

serve também como um complemento ao conteúdo. Um exemplo é no tópico “Título

internacional escapou do CSA”, no qual há link direto para dois mini documentários sobre a

campanha do time alagoano na Copa Conmebol de 1999, e que estão disponíveis no YouTube.

Por se tratar de vídeos com duração de 15 a 20 minutos, a inserção deles na reportagem não

seria oportuna, até porque as principais informações sobre o torneio em questão são citadas no

texto. De qualquer forma, os links são disponibilizados para o leitor assistir os vídeos, caso

tenha interesse em saber mais daquela história.

As estratégias textuais utilizadas através do hipertexto ajudam a enriquecer o conteúdo

deste site, que faz parte de um universo muito mais amplo que é a internet. A ideia do

hipertexto faz com que a linearidade do texto jornalístico seja quebrada para que novas

informações sejam somadas naquele contexto e o conhecimento transmitido naquele local

possa ultrapassar suas barreiras, e explorar a infinitude dos hipertextos.
Por ampliar ilimitadamente o sistema de relações referenciais do leitor pelo acesso a
vários hiperlinks, o hipertexto torna-o potencial cidadão do mundo, já que pode lhe
oferecer dados, não completos ou totais, das mais poderosas e influentes
personalidades, organizações e instituições em atividade no momento.
(Xavier, 2005)

É nítido que, em uma reportagem multimídia como essa, já há um grande nível de

informação contida na página onde está o texto, e o hipertexto só aumenta essa quantidade.

Isso pode gerar uma perda de foco no assunto que a reportagem é tratada. Até por isso, os

links externos escolhidos tem um caráter mais complementar para a história da Copa do

Nordeste do que necessariamente uma real vitalidade para entendimento da sucessão de

eventos, ou seja, é uma informação a mais. Cada leitor vai criar a sua experiência e realizar a

sua leitura “self-service” (XAVIER, 2005), escolhendo os links complementares “que mais

lhe apetecerem, na porção que desejarem e na mesma velocidade do fluxo do pensamento”

(XAVIER, 2005).

A questão visual do site também é importante na qualidade da leitura a ser

proporcionada para cada usuário. As cores utilizadas na identidade visual da reportagem

foram o dourado, azul e branco, que são as principais cores usadas pela própria Copa do

Nordeste e seus produtos agregados (bola, mascote, etc). Como se trata de uma reportagem

sem vínculo oficial com a competição, as cores foram usadas como base, mas a tipografia e as
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escolhas de utilização das cores foram feitas de maneira desvinculada, para que não houvesse

o entendimento que é um produto elaborado pela própria organização da Lampions.

Para o texto base da reportagem, foi utilizado a cor branca, e para os títulos a cor

dourada. Esta também foi usada quando títulos oficiais eram mencionados no texto, como

uma forma de sinalizar, de maneira clara, que naquele momento o texto falava de um título

oficial de Copa do Nordeste.

5.2 Estruturação do site

Para guiar o processo de apuração da reportagem jornalística e organizá-la em seu

resultado final, a história da Copa do Nordeste foi dividida em três fases, chamadas neste

trabalho de Os Primórdios, Fase Nordestão e Fase Lampions. Essas três fases norteiam a

divisão estabelecida também dentro do site. Essas três fases compreendem três grandes blocos

de divisão no menu principal, nomeado "Linha do Tempo" (Apêndice A). A partir deles, são

desenvolvidos subtópicos referentes a fatos marcantes de cada época. Esses subtópicos da

reportagem serão enumerados e explicados a partir do ponto 4.2.1 deste memorial.

Como introdução ao tema, o primeiro parágrafo da reportagem aborda um imbróglio

entre a CBF e a Liga do Nordeste, entidade organizadora da competição (Apêndice A - Intro).

Essa questão judicial é um pretexto desta reportagem, porque ela obrigou a confederação a

realizar dez edições de Copa do Nordeste. Essas dez edições compreendem a Fase Lampions,

no período de 2013 a 2022, que é tratada como a parte principal de desenvolvimento e

consolidação do torneio dentro desta reportagem. Se não fosse a questão judicial, a Copa do

Nordeste poderia não ter voltado para o calendário do futebol brasileiro, ou poderia ter durado

apenas poucos anos. Essa obrigatoriedade foi uma garantia de segurança para os clubes, e por

isso serve como gancho para o enquadramento da reportagem.

Como dito anteriormente, a reportagem foi dividida em três períodos. Além destes, há

uma outra parte sem maiores vínculos temporais com alguma das fases, com tópicos que

merecem ser tratados de forma individualizada. São quatro tópicos, que tratam das

premiações e investimentos financeiros da competição, a transmissão, a identidade visual da

Copa do Nordeste e um Hall da Fama, com alguns dados de curiosidade sobre jogadores e

clubes durante toda a história do torneio.

5.2.1. Linha do Tempo

A primeira parte deste menu, chamada “Os Primórdios”, se refere aos campeonatos

interestaduais realizados por clubes nordestinos em diferentes contextos entre as décadas de
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1940 e 1970. À época, o futebol brasileiro ainda não tinha um campeonato nacional de clubes

e os campeonatos estaduais eram de grande importância.

Nesse tempo, torneios entre times de diferentes estados do nordeste eram realizados

através de convites diretos a esses clubes, muitas vezes como uma forma de homenagear uma

figura política ou a construção de uma obra em um determinado local, tal qual aconteceu a

Copa Cidade de Natal em 1946, para celebrar a inauguração do sistema de iluminação do

Estádio Juvenal Lamartine. A partir do ano de 1959, surgiu a Taça Brasil, que é o primeiro

campeonato nacional com caráter de Campeonato Brasileiro reconhecido oficialmente pela

CBF. Na Taça Brasil, as equipes de fora do eixo Rio-São Paulo disputavam fases

regionalizadas da competição até chegar na fase final, com os campeões estaduais dos dois

estados do sudeste. Com isso, todos os anos o nordeste tinha um representante nas etapas

finais do torneio nacional. Por se tratar de uma fase da Taça Brasil, e não um torneio à parte,

esse vencedor não tem a chancela de campeão do nordeste reconhecida oficialmente.

Esse último fator ajuda a delimitar esse período de primórdios. Todos os torneios

citados nesta fase da reportagem não são oficialmente reconhecidos como campeões do

nordeste. Apesar de tentativas de alguns clubes neste sentido, a Confederação Brasileira de

Futebol só reconhece oficialmente os títulos de Copa do Nordeste a partir do ano de 1994.

Em 1994, a Fase Nordestão tem início. O primeiro campeonato do nordeste foi

vencido pelo Sport Recife e teve a chancela da CBF para existir. Esta segunda fase aconteceu

entre os anos de 1994 e 2003. Neste período, apenas os anos de 1995 e 1996 não tiveram

edições de Copa do Nordeste, mas a competição viveu por sete anos consecutivos no

calendário do futebol brasileiro e sofreu uma queda abrupta em 2003, com a mudança no

formato do Campeonato Brasileiro, que passou a começar no primeiro semestre do ano, e não

mais no segundo.

Já a terceira fase do produto é a fase Lampions, apelido que é dado para a Copa do

Nordeste, em referência ao cangaceiro Lampião e ao nome da Liga dos Campeões da Europa

(em inglês, UEFA Champions League), principal competição de clubes do mundo. Até o

troféu da Copa do Nordeste é inspirado no caneco da Champions, a “Orelhuda”, chamada

assim por causa do seu formato. O troféu do regional brasileiro, por sua vez, adotou nove

anéis em referência aos nove estados do nordeste. Até 2014, sem a participação de Maranhão

e Piauí na Lampions, o troféu tinha apenas sete anéis.

30



Figura 4 - Taças da Copa do Nordeste e Liga dos Campeões (Reprodução/CBF e

GettyImages)

Neste trabalho, a fase Lampions é compreendida entre os anos de 2010 e 2022. Assim

como na Fase Nordestão, há um hiato neste período também, entre os anos de 2011 e 2012.

Com uma edição de pouca visibilidade no ano de 2010, a Copa do Nordeste voltou com força

somente no ano de 2013, com a garantia judicial de que o campeonato teria dez edições nos

anos seguintes. A décima e última edição prevista neste acordo entre Liga do Nordeste e CBF

aconteceu em 2022, mas a competição tem calendário para seguir nos próximos anos, em

garantia dada pelo presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Ednaldo Rodrigues.

Essa informação foi adquirida durante entrevista para a reportagem, realizada com o jornalista

Elton Serra.

Dentro de cada uma das fases, especialmente nas fases Nordestão e Lampions, alguns

temas foram desdobrados na reportagem que é resultado deste trabalho. O processo de

definição dessas pautas foi planejado inicialmente com alguns tópicos, que foram

desenvolvidos e destrinchados ao longo da apuração. Durante o caminho de pesquisa, outras

pautas dentro destes períodos surgiram e foram trazidas durante a reportagem, por merecerem

um destaque como pontos importantes para a história da competição, ou para a própria

trajetória de um clube em específico ou do futebol nordestino como um todo.

Dentro da fase Nordestão, o tópico “Dinastia baiana” (Apêndice A - 2.1.C) enfatiza a

forte dominância que os times baianos tiveram na competição durante o período entre 1994 e

2003. A dupla Bahia e Vitória venceram cinco das oito edições disputadas no período, e só

não esteve presente na final de 1994. Todas os outros anos tiveram pelo menos um dos dois

rivais de Salvador, e nos anos de 1997, 1999 e 2002, tricolores e rubro-negros decidiram a

competição. Junto com o confronto Bahia e Ceará, o BaVi é a final que mais se repetiu na

história da Copa do Nordeste e, por isso, mereceu um destaque na reportagem.
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Como a competição foi interrompida no ano de 2003, após um bom sucesso de

público e adesão da torcida nos anos anteriores, a pausa que o Nordestão sofreu foi tratada

também no produto. O Campeonato Brasileiro passou por uma grande mudança entre 2002 e

2003, no qual teve o seu formato de disputa alterado e passou a ser realizado no formato

pontos corridos. Isso significou uma necessidade de adaptação do calendário para que o

Brasileirão fosse disputado por um período maior. O torneio nacional, que antes era iniciado

no segundo semestre, passou a ter início ainda no primeiro semestre, entre os meses de abril e

maio.

A mudança de calendário significou uma necessidade de enxugamento da primeira

parte da temporada, quando os times jogavam campeonatos estaduais e o regional. Além da

Copa do Nordeste, outros regionais aconteciam no Brasil, como o Torneio Rio-São Paulo e a

Copa Sul-Minas, mas todas foram canceladas do calendário nacional, para que os

campeonatos estaduais fossem mantidos para o posterior início do Campeonato Brasileiro.

Entre as três competições regionais, somente a Copa do Nordeste aconteceu em 2003, mas já

num formato esvaziado, sem a presença de alguns dos clubes mais fortes da região, como

Bahia e Sport. Mesmo com toda a defasagem, a edição de 2003 é oficialmente reconhecida

como um título do nordeste pela CBF.

Outro tópico presente neste setor da reportagem trata da campanha do CSA na Copa

Conmebol de 1999 (Apêndice A - 2.2.B). À época, o vencedor da Copa do Nordeste ganhava

uma vaga no torneio organizado pela entidade sul-americana de futebol. Sem o interesse do

campeão, vice e terceiro lugar, o clube alagoano entrou no torneio como o representante do

nordeste, após o quarto lugar na edição de 1999 do Nordestão. A campanha do time de

Maceió se tornou histórica, por se tratar da primeira, e até então, única vez que um time

nordestino disputou uma final internacional.

Mesmo a Copa Conmebol não tendo sido um campeonato de primeiro escalão no

cenário do futebol sul-americano, a campanha do CSA se torna ainda mais histórica pelo fato

do clube ter uma grandeza estadual e até regional, mas não estar entre as principais equipes do

futebol nacional. O clube azulino voltou a frequentar a primeira divisão do futebol brasileiro

no ano de 2019, após 30 anos longe da elite. Além disso, foi a primeira participação de um

clube do estado de Alagoas em uma competição internacional.

Ao falar da fase Lampions, há uma quantidade maior de tópicos discorridos no texto.

O momento mais recente da competição é o foco principal deste trabalho, no que se refere ao

contexto histórico e mudanças ocorridas ano após ano para que fosse um torneio de

importância para os clubes. Apesar da pauta geralmente tratar de histórias de dentro do

32



campo, que contam como o torneio aconteceu e quem foram seus vencedores, algumas

situações vão além das quatro linhas.

O período Lampions nesta reportagem abarca o ano de 2010, além da sequência

2013-2022. No entanto, o ano de 2010 é tratado um pouco à parte dos demais, por se tratar de

uma edição feita como “uma bandeira de resistência”, destacada desta forma pelo jornalista

Elton Serra, em entrevista realizada para o produto. O torneio de 2010 não fez parte do acordo

firmado entre CBF e Liga do Nordeste para garantir a existência do torneio, e sim foi uma

forma de pressionar a confederação a fazer o regional acontecer. Um retrato desse

descolamento de 2010 é o fato de ter sido realizado durante a Copa do Mundo e muitos clubes

terem usado equipes alternativas, dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, por exemplo,

que estava em curso naquele momento.

Para seguir a linha cronológica que norteia a reportagem desde o início, os eventos da

competição entre os anos de 2013 e 2022 foram abordados de acordo com o período que

aconteceram, e não classificados em algum tipo de grau de importância. Após a introdução da

fase Lampions, retratando o cenário dos clubes do nordeste no período sem Copa do

Nordeste. Este hiato de sete anos foi marcado por instabilidade e diversos rebaixamentos dos

principais clubes da região entre as divisões do Campeonato Brasileiro, seja da Série A para a

Série B, ou até mesmo da Série B para a Série C.

Com o ressurgimento da Copa do Nordeste, o futebol da região apresentou uma

melhora em seus resultados de uma maneira geral. Justamente por essa relação entre

desempenho e existência da Lampions, são trazidas aspas em destaque dos jornalistas Clara

Albuquerque e Elton Serra, que afirmam que o regional ajudou a melhorar o nível técnico do

futebol nordestino. Um exemplo disso é que, durante o período de ausência da competição, a

Série A teve edições sem nenhum participante sequer do nordeste. Por outro lado, teve quatro

representantes entre as edições de 2018 e 2021 do Brasileirão, o que representa 20% do total

de participantes.

O primeiro tópico especial abordado na Fase Lampions faz relação com o tópico

“Dinastia Baiana”, da fase Nordestão. Se a primeira fase da Copa do Nordeste foi marcada

por uma dominância da dupla BaVi, a década de 2010 teve diversos campeões diferentes, sem

um destaque para uma equipe ou estado em específico. Por isso, é trazido o tópico “A era

Lampions League” (Apêndice A - 3.1.B). Entre 2013 e 2019, foram sete edições e sete

campeões diferentes, até o Ceará vencer o seu segundo título em 2020.

Neste tópico sobre dominância, a primeira final da nova fase da Copa do Nordeste é

mencionada. A partir disso, o próximo tópico de destaque é “o Campeão do Interior”
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(Apêndice A - 3.2,B), trazido para falar sobre o Campinense. A equipe paraibana fez a final

de 2013 contra o ASA, um confronto inédito na história do torneio, afinal nenhuma das duas

equipes jamais havia chegado na final. A equipe de Campina Grande levou o título e é a única

equipe de fora de uma capital a ser campeã do nordeste. A campanha do rubro-negro é

destacada, com ênfase no ótimo desempenho que a equipe teve nos jogos realizados em

Campina Grande, onde não sofreu nenhum gol.

O tópico seguinte tratado na reportagem, de acordo com a ordem cronológica dos

acontecimentos, fala da entrada dos times maranhenses e piauienses na competição, e se

chama "Copa (100%) do Nordeste" (Apêndice A - 3.1.D). Até aquele momento, a Copa do

Nordeste tinha participantes dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,

Rio Grande do Norte e Ceará. Os times de Piauí e Maranhão não haviam participado de

nenhuma edição oficial da competição, nem mesmo na década de 1990.

O título deste tópico infere justamente a sensação de que a competição abarca a região

como um todo, e não só parte dela. O troféu da competição se adequou aos novos

participantes e passou a ter nove anéis, ao invés de sete, como forma de representar cada um

dos estados da região nordeste participantes da Lampions League.

Vale lembrar, mais uma vez, que as informações foram hierarquizadas de acordo com

a data de acontecimento delas. Isso não impede, no entanto, que alguns breves contextos e

informações sejam trazidas no meio de outros tópicos. Um exemplo desta situação na

reportagem ocorre justamente no tópico "Copa (100%) do Nordeste", onde, em um dos

parágrafos, a participação das equipes de Piauí e Maranhão ao longo dos anos é

contextualizada, com menção ao título do maranhense Sampaio Corrêa em 2018. O mesmo

ocorre com algumas infografias, que relatam, por exemplo, os campeões da Fase Nordestão e

da Fase Lampions antes que os contextos daqueles anos sejam descritos verbalmente.

De volta a sequência cronológica dos eventos, o tópico seguinte se chama "Sport fora

da Copa do Nordeste" (Apêndice A - 3.1.F), e trata da saída espontânea do clube

pernambucano da Liga do Nordeste, entidade organizadora da competição, e

consequentemente da possibilidade de participar da Copa do Nordeste. Isso demonstra que,

mesmo sendo a prioridade de muitos clubes e ter sucesso de público e como produto para os

próprios participantes, o torneio não era perfeito e tinha divergências até mesmo de quem já

havia ganhado recentemente a Lampions, como era o caso do Sport naquele momento.

A alegação do Sport, feita em conjunto com seu rival Náutico, foi de uma competição

pouco rentável e que atrapalhava o calendário do clube. O Timbu voltou atrás e permaneceu

na Liga do Nordeste, mas o Sport passou duas edições fora do torneio, em 2018 e 2019. O
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retorno do tricampeão à competição só aconteceu em 2020, quando um novo presidente

assumiu o cargo e sinalizou o interesse que o Leão pernambucano voltasse a disputar o

regional.

Depois de falar do movimento de saída do Sport em 2017, a história volta para

aspectos mais direcionados ao campo e fala das mudanças de regulamento da competição.

Vale lembrar que o número de equipes aumentou de 16 para 20 com a entrada das vagas de

Maranhão e Piauí. Esse número foi alterado para 16 novamente em 2018, se considerarmos

apenas as equipes participantes da fase de grupos. Foi naquele ano que a Copa do Nordeste

passou a contar com uma fase preliminar, que ocorreu durante o ano anterior àquela edição. A

chamada “Pré-Lampions” 2018 aconteceu em 2017, a preliminar de 2019 foi disputada em

2018 e assim sucessivamente.

Este tópico de regulamento é importante ser retomado justamente porque as

modificações não acabaram com a entrada do Maranhão e Piauí. A última grande mudança de

estrutura aconteceu em 2019, quando a fase de grupos passou a ter duas chaves com oito

equipes cada, e não mais os quatro grupos com quatro times cada. Depois disso, a Liga do

Nordeste apenas aumentou o número de participantes e o tamanho da fase preliminar, o que

não tem tanta interferência no andamento da competição quando ela chega na fase de grupos.

O último tópico da Fase Lampions se chama “Pandemia e ‘volta às raízes’” (Apêndice

A - 3.1.H). Neste momento, o texto aborda as três últimas edições de Copa do Nordeste

realizadas até o ano de publicação deste memorial, de 2020 a 2022. Foi nesse período que a

Lampions foi diretamente afetada pela pandemia de covid-19, e precisou ser interrompida

durante a ocorrência da edição 2020. A ideia de volta às raízes trazida no título remete a

primeira edição do torneio, em 1994, que foi realizada toda em um só estado, Alagoas. Neste

caso, a solução encontrada para terminar a competição foi realizar todos os jogos restantes na

Bahia, principalmente em Salvador. Todos os times ficaram hospedados na capital baiana e a

Copa do Nordeste seguiu com seu regulamento previsto, em jogos sem presença de público.

A ideia neste tópico foi de abordar como a competição precisou se adaptar à pandemia

e, assim como o resto do mundo, sofreu oscilações entre melhores e piores momentos. Todo a

edição de 2021 foi realizada com portões fechados para a torcida, enquanto a de 2022 teve

aumento gradativo de público, até chegar à “volta por cima” de realizar a “Final dos 100 mil”,

assim chamada a decisão entre Fortaleza e Sport, por conta da soma de públicos entre os dois

jogos da final.

Essa final com grande público se torna ainda mais emblemática se considerar o fato de

que ela fecha o ciclo das dez edições de Copa do Nordeste que a CBF foi obrigada a realizar
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após um acordo milionário na justiça, que é abordado no parágrafo introdutório da

reportagem.

Dentro deste tópico também foi abordada a rivalidade entre os times do Bahia e Ceará

dentro da competição (Apêndice A - 3.3.E). As duas equipes foram as que mais chegaram em

finais na Fase Lampions, e decidiram três edições em confrontos diretos, com duas taças para

o Vozão e uma para o tricolor. É a final que mais se repetiu em toda a história da Copa do

Nordeste, empatada com o clássico BaVi, e por isso mereceu um destaque em especial.

5.2.2. Premiações e investimento

Após a conclusão da história da competição, os tópicos finais abordam questões

relacionadas com a gestão do produto Copa do Nordeste, mas que também ajudam a explicar

como o campeonato se tornou sólido com o passar dos anos. O primeiro deles se refere às

questões de premiação e investimento ao longo das temporadas. O recorte de discussão deste

tópico se limita às dez últimas edições do campeonato, tratado nesta reportagem como a Fase

Lampions. As premiações citadas se referem ao valor financeiro dado aos clubes por sua

participação no torneio. Todas as equipes ganham um determinado valor por estar na Copa do

Nordeste, e esse valor vai crescendo de acordo com a campanha do clube, ou seja, se ele

chegar na final, o dinheiro ganho é superior ao de quem foi eliminado na fase de grupos.

As premiações da Copa do Nordeste não se resumem a dinheiro. Durante os anos, o

campeão foi recompensado também com benefícios esportivos, como vagas em campeonatos

sul-americanos, ou garantia de vaga em uma fase mais avançada da Copa do Brasil, o que

aconteceu na edição de 2022 e assegura um caminho mais curto para o título nacional, além

da quantia em dinheiro correspondente a classificação nas fases anteriores.

5.2.3. Transmissão

Nesta quarta parte da reportagem, o tópico seguinte trata da transmissão da Copa do

Nordeste. Apesar das edições da década de 1990 e 2000 terem sido transmitidas, a abordagem

deste tópico é também direcionado para a competição a partir dos anos 2010, por se tratar da

fase mais moderna do torneio e pela maior estabilidade da Copa do Nordeste. Também neste

período é possível perceber de que forma a transmissão vai se adaptando ano a ano com o que

o mundo exige. As partidas em TV aberta e TV fechada fazem parte da Lampions desde o

retorno da competição, mas aos poucos os novos recursos vão sendo inseridos. Entre

plataformas de streaming e redes sociais, é possível perceber a adaptação da Copa do

Nordeste às tendências de transmissão ano após ano.
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5.2.4. Identidade visual

O tópico seguinte trata da identidade visual da Copa do Nordeste. Este assunto é

importante no sentido de pensar de que forma a competição é gerida para se tornar

representativa e com uma identidade singular, diferente de qualquer outra competição do

futebol brasileiro. A Copa do Nordeste tem elementos visuais próprios da competição, como o

troféu, bola, mascote, a própria identidade visual gráfica dos elementos presentes no estádio e

nas redes sociais. As transmissões dos jogos também têm uma vinheta própria para a

competição, composta exclusivamente para a Lampions. Todos esses elementos ajudam a

caracterizar e trazem identidade ao torneio, facilmente identificáveis como pertencentes ao

regional.

5.2.5 Hall da Fama

O último menu de conteúdo traz alguns dados curiosos relativos a jogadores. Essa é a

forma de enfatizar mais a importância dos atletas e treinadores que marcaram época na Copa

do Nordeste. São incluídos os principais artilheiros e os técnicos campeões de cada edição do

torneio. Além disso, há espaço também para mencionar jogadores que foram para a Seleção

Brasileira antes ou depois de ser campeão da Copa do Nordeste, e disputaram a Copa do

Mundo, e até chegaram a ser campeões mundiais também.

5.3 Apuração

O processo de apuração da reportagem começou na segunda metade de 2021, com

pesquisas sobre a história geral da Copa do Nordeste. Foi desde aquele momento que

começaram as buscas por informações sobre torneios regionais anteriores ao período oficial

chancelado pela CBF. Essa descoberta seria importante para guiar tanto a apuração como o

enquadramento da reportagem, assim como a organização das informações coletadas

posteriormente.

Além de pesquisas preliminares sobre os torneios regionais, também era preciso

entender a representação do espaço geográfico que corresponde à região nordeste atualmente.

Nem sempre os nove estados formaram uma única região brasileira, até porque a criação do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aconteceu somente em meados do século XX.

Como o primeiro campeonato regional do nordeste foi realizado em 1946, o contexto da

divisão regional do país daquela época precisava ser melhor entendido.

Neste processo, foram realizadas diversas pesquisas documentais. Quando se fala em

documentos, estes não se restringem somente a textos verbais, mas também incluem imagens,
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vídeos e outros formatos. A utilização da busca documental é importante como uma forma de

desenvolvimento do raciocínio trazido na reportagem, o qual já acontece desde a apuração e

da escolha de quais elementos serão abordados.
Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele informações, ele

o faz investigando, examinando, usando técnicas apropriadas para seu manuseio e

análise; segue etapas e procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e

posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na realidade, as ações

dos investigadores – cujos objetos são documentos – estão impregnadas de aspectos

metodológicos, técnicos e analíticos. (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI, 2009, p.

4)

Os autores também citam a importância de desconfiar do conteúdo que será utilizado

através daquele documento. Afinal, é necessário que haja uma investigação bem apurada para

confirmar a veracidade do que é trazido de informação através daquele objeto. Por outro lado,

Sá-Silva, Almeida, Guindani (2009) lembram que "é preciso aceitá-lo tal como ele se

apresenta, às vezes, tão incompleto, parcial ou impreciso". Para falar de maneira prática

dentro deste trabalho, é possível citar o caso do Troféu Nordeste de 1923, onde uma

homenagem ao torneio foi realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, mas a

competição não teria acontecido de fato. O documento está presente na reportagem através de

um hiperlink.

Após o momento das primeiras pesquisas, a apuração foi desenvolvida durante o

período do semestre 2022.1 da Faculdade de Comunicação da UFBA. O processo inicial foi

baseado nas pesquisas na internet, que correspondem à grande parte do material coletado para

a reportagem. A maior parte das informações das pesquisas de internet foram coletadas em

portais esportivos de notícias, principalmente o site do Globo Esporte e UOL, além do blog

do jornalista Cassio Zirpoli no site do Diário de Pernambuco. O jornalista tem um vasto

trabalho na cobertura da Copa do Nordeste e de seus bastidores, como a discussão sobre o

caráter oficial de títulos regionais anteriores a 1994. Houve a tentativa de contato por

diferentes canais com Zirpoli para uma entrevista, mas sem sucesso.

Outros sites utilizados para as buscas de informação sobre os torneios ano a ano foram

Bahia Notícias, Correio, Terra, Lance!, Revista Época, site oficial da CBF, Jornal do

Commercio, Diário do Nordeste e o G1. Alguns desses links de busca na apuração foram

utilizados diretamente na reportagem através do uso da hiperlinks. O uso de links externos

ajuda a complementar o nível de informação trazido na reportagem.
Da mesma forma que a “quebra dos limites físicos” na web possibilita a utilização
de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização de material noticioso, sob
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os mais variados formatos (multi)mediáticos, abre-se a possibilidade de
disponibilização online de todas a informação anteriormente produzida e
armazenada, através de arquivos digitais, com sistemas sofisticados de indexação e
recuperação de informação (Palacios, 2003, 25)

O texto da reportagem tem diversos hiperlinks ao longo dele, geralmente escolhidos

como uma forma de poder dar ao leitor a possibilidade de entender melhor um tema que não

vai ser tratado com mais profundidade na reportagem, mas que pode ser importante para o

contexto ser melhor compreendido. Outras situações ajudam a dar mais credibilidade a uma

informação, como o primeiro hiperlink do texto, feito em menção a uma homenagem da

Assembleia Legislativa de Pernambuco ao América-PE, por um suposto título conquistado em

1923. Com isso, o leitor pode ter acesso direto ao documento citado.

Para tratar dos torneios que antecederam a Copa do Nordeste, em especial das

primeiras competições que se têm registro, era necessário buscar dados mais específicos de

como cada uma delas aconteceu e em que contexto. O primeiro suposto registro de uma

competição nordestina é do ano de 1923, de um campeonato que carece de fontes, e segundo

uma consulta realizada com o historiador Luiz Teles, o torneio jamais existiu. A primeira

edição de um torneio com registros mais consistentes, como foi abordado na reportagem, é de

1946. Seja qual for a data oficial, ambos tratam de períodos muito diferentes do futebol

brasileiro. A Seleção Brasileira não havia conquistado nenhum dos seus títulos mundiais, e na

década de 1920 sequer existia uma Copa do Mundo. A Taça Brasil, que é o primeiro

Campeonato Brasileiro, só foi criada em 1959, então o que é o grande torneio nacional dos

dias atuais sequer existia nos anos 1920 e 1940.

Alguns fatores na apuração da história desses torneios pregressos levaram a esta fase

ser tratada como uma questão mais introdutória ao período oficial da competição. Um dos

pontos é justamente o fato desses torneios não serem considerados títulos de Copa do

Nordeste, o que já dá a eles um peso menor na relevância histórica. Além disso, esses torneios

não tem linearidade entre si, ou seja, eram formulados de maneira independente um do outro,

e tampouco tem relação direta com a criação oficial do Campeonato do Nordeste em 1994.

Esse processo de destaque de informações é fundamental no jornalismo. É importante

ressaltar que “a realidade não pode ser contada aos outros por inteiro, noticiar é selecionar

fatos para organizar um sentido” (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 70). Entre os três períodos

destacados, foi possível perceber durante o processo da apuração que esse era o que precisava

de menos detalhes históricos no texto final da reportagem, até para que os outros dois

tivessem uma maior prioridade.
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A partir da filtragem de priorizar os campeonatos a partir de 1994, foi possível

verificar a história de cada um deles, ano a ano, como forma de entender quais recortes

poderiam ser desenvolvidos na reportagem, relativos a situações específicas envolvendo um

ou alguns dos times, a participação de jogadores de relevância dentro desses cenários, entre

outros. Algumas histórias já eram mais conhecidas e ajudaram a construir os tópicos

abordados, e outras situações foram descobertas com a apuração.

É possível citar um exemplo de cada. O tópico “Dinastia baiana” já estava no

planejamento inicial, até porque se tratava de um dado de fácil acesso o fato de Bahia e

Vitória terem conquistado várias edições do Campeonato do Nordeste na virada dos séculos

XX e XXI. Foi um momento de acirramento daquela rivalidade estadual e o confronto entre

ambos continua sendo uma das finais regionais que mais se repetiu na história do Nordestão.

Já o tópico sobre o vice-campeonato do CSA na Copa Conmebol de 1999 foi um

conteúdo descoberto no processo de apuração e pesquisa. É de se imaginar que essa conquista

seja mais falada pelos torcedores do CSA e através dos canais de comunicação de Maceió e

do estado de Alagoas. Além disso, a Copa Conmebol foi extinta e não representava um

campeonato de primeiro patamar no futebol sul-americano, por isso não é frequentemente

rememorada em programas esportivos ou transmissões. De qualquer forma, o

vice-campeonato em um torneio internacional é uma marca única na história do futebol

nordestino e precisava ser destacada.

5.3.1 Entrevistas

Nem todas as informações seriam possíveis de encontrar na internet, ou não teriam a

riqueza necessária de detalhes para que as situações dentro e fora de campo fossem

entendidas. Em resumo, após um processo de pesquisa, era preciso entrevistar pessoas

envolvidas diretamente com a Copa do Nordeste para que os assuntos fossem bem explicados

e o texto ganhasse no entendimento e na clareza.

Segundo Lage (2003, p. 73), “a entrevista é o procedimento clássico de apuração de

informações em jornalismo. É uma expansão da consulta, objetivando, geralmente, a coleta de

interpretações e a reconstituição dos fatos”. Como parte vital do jornalismo, era necessário

enriquecer o material coletado com depoimentos de quem fez parte da história da Copa do

Nordeste e de quem a viu acontecer, para que o leitor pudesse ter um melhor entendimento da

sucessão de fatos e da importância de cada um deles.

Um dos desafios encontrados no processo de apuração, talvez o maior deles, tenha

sido a dificuldade de comunicação com possíveis fontes. O mapeamento de fontes feito
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inicialmente era orientado à conversa com diversos jornalistas que cobriram de perto a

competição, e alguns deles eram os rostos e as vozes da Copa do Nordeste, pois participavam

constantemente das transmissões televisivas, já em épocas mais recentes, nos anos 2010.

Além disso, seria importante ouvir figuras políticas, ex-presidentes de clubes que participaram

e foram ativamente importantes na criação da Copa e da Liga do Nordeste. Muitos deles, no

entanto, não responderam às tentativas de contato.

Com essa dificuldade de marcar entrevistas, era nítido que as conversas que fossem

realizadas teriam que ser bem direcionadas para determinados assuntos que o/a entrevistado/a

fosse capaz de responder com propriedade. Mais do que isso, o objetivo era de que a pessoa

entrevistada estivesse à vontade para conversar sobre aquele assunto, mais do que apenas

responder a perguntas, mas também poder contar com um relato pessoal. Caputo (2006, p. 26)

afirma que: “se for considerada apenas uma técnica eficiente para obter respostas

pré-pautadas por um questionário, a entrevista não promoverá a comunicação entre pessoas”.

Como uma forma de estabelecer uma conexão mais próxima com a fonte, a tentativa

inicial era tentar marcar uma entrevista por chamada de vídeo. Seria uma maneira de também

garantir que a pessoa entrevistada estivesse atenta e imersa naquele momento, para passar o

máximo de informações relevantes sobre o tema. As conversas realizadas nesse processo

foram feitas através da plataforma Google Meet e do aplicativo Whatsapp, através da

conversa por chat, por ligação de voz e ligação de vídeo.

A primeira entrevista realizada foi com a jornalista Clara Albuquerque, que trabalha

como correspondente dos canais TNT Sports em Turim, na Itália. Clara fez parte do canal

Esporte Interativo, responsável pela transmissão das primeiras edições da Copa do Nordeste

quando a competição retornou ao calendário em 2013. Além disso, Clara é baiana e teve

vivência de cobrir diariamente os clubes do estado, principalmente Bahia e Vitória. Pelo fato

da jornalista morar na Itália diariamente, a conversa com ela foi direcionada para o recomeço

da competição, nesta reportagem dita como o início da Fase Lampions. Alguns tópicos

abordados foram a importância dada à Copa do Nordeste pelos clubes, de que forma o Esporte

Interativo se organizou para ser a emissora de transmissão do torneio e a importância do canal

para a afirmação e sucesso do regional.

A segunda entrevista foi feita com o também jornalista Elton Serra, que faz parte da

equipe de transmissão da Copa do Nordeste pelos canais Disney, detentora dos direitos de TV

fechada nas últimas edições da competição. Elton também tem um trabalho de cobertura do

futebol baiano e nordestino, e pôde ser uma fonte para situações mais pontuais da história do
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torneio. Os temas levantados na conversa foram sobre a cobertura realizada pelos canais

Disney, questões relacionadas ao cenário dos clubes após o retorno do regional em 2013, e de

que forma a Copa do Nordeste surgiu em 1994 e depois ressurgiu em 2010. Durante o papo,

foi possível realizar uma espécie de pente fino em toda a história, desde a criação, com ápice e

declínio no início dos anos 2000, até o retorno em 2010 e o acordo da CBF para o

ressurgimento definitivo em 2013.

À medida que a coleta de informações foi sendo realizada, as entrevistas passaram a

tratar de questões ainda mais pontuais e específicas sobre um assunto que uma determinada

pessoa poderia responder com propriedade. Foi o caso da entrevista com Filipe Dias, sócio da

Livemode e gestor do projeto Copa do Nordeste. A Livemode é a empresa responsável pelos

direitos comerciais da competição, e um dos assuntos tratados com Filipe foi justamente a

diferença entre direitos comerciais e direitos de transmissão, ponto que foi abordado também

com Elton Serra e é elucidado no tópico Transmissão.

Filipe pôde explicar a função da Livemode em relação a Copa do Nordeste, a criação

do streaming próprio do torneio, o Live FC (atualmente chamado Nordeste FC), além de

como funciona a gestão da Lampions enquanto produto, no sentido comercial e esportivo,

com aspectos como a própria identidade visual do torneio.

Outra fonte entrevistada foi Wyderlan Araújo, jornalista e comentarista esportivo da

cidade de Maceió, capital de Alagoas. Wyderlan fez parte do Esporte Interativo e do Nordeste

FC, e com isso cobriu a Copa do Nordeste pelos dois canais. Aqui vale a especificidade de ser

um jornalista da capital alagoana, que foi a sede da primeira edição da Copa do Nordeste, em

1994, e a entrevista ajudou a enriquecer a história que levou ao surgimento daquele

campeonato, e feito naquele molde, de apenas um estado como sede dos jogos. Além disso,

um dos capítulos do texto trata do CSA, clube da cidade, que fez uma campanha histórica na

Copa Conmebol de 1999, e o depoimento de Wyderlan, enquanto jornalista, é uma forma de

entender como foi vista aquela participação na época pelo torcedor e o que a campanha

representa hoje em dia para o clube.

Além das entrevistas, foi realizada uma consulta técnica com Milene Moura,

publicitária, mercadóloga, mestre e doutoranda em cultura e sociedade pela UFBA, sobre o

advento e popularização das plataformas de streaming e a relação com a televisão. Esta

conversa teve um caráter mais voltado para uma consulta de fato, de entendimento do que

representa essa evolução do streaming e de transmissões ao vivo, considerando que a Copa do

Nordeste passou a ter transmissões via TikTok e até Twitch, como é abordado na reportagem.
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Por fim, uma outra consulta específica foi realizada com o jornalista e historiador Luiz

Teles, com relação ao suposto Troféu Nordeste de 1923, que teria sido o primeiro torneio

regional do nordeste entre clubes. A busca por Luiz aconteceu após a localização de um tweet

dele comentando sobre o assunto e citando um jornal da época, presente na reportagem

através de um arquivo da hemeroteca digital, que prova que o torneio não aconteceu, mesmo

ele sendo cercado de divergências históricas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da reportagem “Padrão Lampions” foi um grande desafio, principalmente

no lado pessoal. Não foi o primeiro tema que planejei para a escrita do meu Trabalho de

Conclusão de Curso, mas o futebol nordestino sempre despertou meu interesse, e falar da

Copa do Nordeste seria a melhor forma de trazer o assunto à tona. O torcedor nordestino sente

uma falta de atenção dada pelos principais meios de comunicação ao futebol da região e aos

times nordestinos, e a Lampions vem como uma forma de combate a isso. É uma competição

com um canal próprio de streaming, com forte atuação nas redes sociais durante o ano todo e

que representa não só a competição, mas os clubes como um todo.

Uma reportagem como esta ajuda também no fortalecimento da relação do torcedor

com a competição. É importante saber da história do torneio, como forma de respeitá-lo ainda

mais, e sentir o quão valioso é tê-lo no calendário nacional. Como uma região brasileira que

reforça tanto a sua identidade, ter um campeonato regional forte é um simbolismo que vai

além do futebol.

Outro fator simbólico na história da Copa do Nordeste é o fato das edições de 2013 a

2022 terem acontecido por conta de uma obrigatoriedade da Justiça brasileira. Foi um

campeonato resgatado "à força", e que se mostra muito mais rentável que os campeonatos

estaduais da região e da maioria do país.

O processo foi longo e desgastante, afinal falar sobre o mesmo tema e olhar para o

mesmo texto todos os dias durante meses gera uma sensação de repetição e coloca em xeque a

relevância do conteúdo para o público e para o campo do jornalismo esportivo. Além do mais,

esse grande tempo de produção e escrita não é o comum para o dia a dia que vivenciei nas

redações jornalísticas do iBahia e do Correio, onde a prioridade era para as notícias de

momento.

Por outro lado, é de grande valor ter uma experiência de autonomia tão grande para

construir uma reportagem dessa magnitude. Por mais desafiador que seja, afinal havia uma
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maior autonomia para a realização dos processos de construção da reportagem. Sinto que

passo por um processo de melhor entendimento do que é necessário para construir uma boa

reportagem, e que as lições aprendidas podem ser usadas nos ambientes profissionais que o

futuro reserva.

A autonomia para a construção da reportagem foi um grande desafio principalmente

no sentido de fazer o enquadramento do texto. A construção em formato de linha do tempo foi

uma ideia que surgiu logo no início do processo, mas a decisão de priorizar as fases mais

recentes e, principalmente, elementos relativos aos campeonatos a partir de 2013 se fez

necessário por entender que a Copa do Nordeste é praticamente um campeonato novo, em

relação ao que era na década de 1990. Apesar do mesmo peso histórico dos títulos, o torneio

evoluiu, e este é um processo natural do esporte, e essa evolução aconteceu também no

Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo e na maioria das grandes competições.

Por outro lado, a Copa do Nordeste vive seu grande momento na história, mais

consolidada, sendo visada pelos clubes participantes e como um produto consolidado do

ponto de vista mercadológico, em contraponto a desvalorização dos campeonatos estaduais.

Esse entendimento também se faz presente na reportagem, com a discussão sobre a identidade

visual do torneio, a questão das transmissões por diferentes meios e a gestão da competição,

tanto do ponto de vista esportivo quanto comercial.

O futebol é uma grande paixão, e o futebol do nordeste é um combustível feito de

diversas torcidas de massa, apaixonadas e que sempre representarão o grande valor de cada

um dos clubes dos nove estados da região. A reportagem trata de um período fechado,

concluído em 2022, mas a Copa do Nordeste vai seguir, e a expectativa é que ela tenha cada

vez mais simbolismo, força e representatividade para o torcedor que é apaixonado pelo clube

da sua cidade, do seu estado. Para além disso, que os torcedores de outros times do Brasil

olhem para a Lampions e sintam admiração, vejam a competição como uma referência, e que

ela ganhe cada vez mais espaço e respeito por todo o país.

Acredito que esse trabalho é também uma forma de aumentar a admiração do leitor

pelo torneio através do uso da memória da competição. Ao tratar do período de existência de

toda a Copa do Nordeste, dá para perceber que ela nasceu bem diferente do que é atualmente,

e que algumas mudanças foram forçadas e outras necessárias. A reportagem está num espaço

livre e aberto como a internet, e é capaz de navegar por diversos momentos dessa história,

seja dentro do texto ou através dos hiperlinks que levam para outros portais e documentos.

Apesar de tratar de um período com início e final, a reportagem "Padrão Lampions" pode ter

um papel importante nos próximos anos para entender como a Copa do Nordeste vai seguir
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em evolução, e de que forma será tratada por clubes, federações e, principalmente, seus

torcedores.
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