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Resumo 

 

O presente ensaio tem como objetivo tecer algumas considerações acerca do 

fortalecimento do discurso de resistência regional através do desenvolvimento do 

futebol como elemento aglutinador de povos e da mídia como produtora destes 

discursos formadores de identificação e de integração. Diante disso, analisamos os usos 

e apropriações de elementos representativos da região Nordeste do país pela TV Esporte 

Interativo, bem como compreender o movimento de migração e regionalização da mídia 

como resultado de estratégias voltadas à exploração de nichos específicos. Refletindo 

sobre o papel desempenhado pelo canal em mídias diversas para fortalecer o discurso e 

estabelecer laços afetivos para com os torcedores-espectadores. 
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Introdução 

 

O presente artigo propõe uma discussão sobre como o futebol, esporte 

essencialmente burguês nascido em terras britânicas em meados do século XVII que 

desembarcou nos portos brasileiros no período da República Velha (1889 a 1930) 

através do retorno de Charles Miller as terras paulistas, pôde tornar-se um elemento de 

identificação e paixão nacional em todos os aportes da sociedade, desde a elite as 

camadas mais populares dos subúrbios brasileiros. 

Buscando compreender como ocorreu este crescimento e popularização 

precisamos entender os canais utilizados para disseminação do desporto, bem como 

fatores políticos, econômicos e sociais. Foram os meios de comunicação os maiores 
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responsáveis pela larga escala de adeptos ao que hoje é paixão nacional. Futebol e 

meios comunicacionais cresceram juntos em todo o território brasileiro, mas fixaram-se 

nas regiões Sul e Sudeste do país, que aqui serão chamadas de eixo Sul-Sudeste.  

Foi neste eixo que o desenvolvimento do país teve um crescimento potencial, 

principalmente no período de pós-industrialização quando grandes empresas fixaram-se 

no local e puderam produzir em larga escala. Em contraste, estão as demais regiões do 

país, trataremos com mais especificidade da região Nordeste por ser o palco do nosso 

objeto de estudo, que apesar de terem crescido consideravelmente não acompanharam o 

ritmo dos vizinhos. 

A partir do processo de popularização que o futebol pode cair nas graças de 

todos, apesar de inicialmente ter sido um esporte restrito a elite, os maiores clubes da 

atualidade no país são os que surgiram nas camadas populares ou os que esta mesma 

camada social possui maior identificação, a exemplo do Sport Club Corinthians Paulista 

e do Clube de Regatas do Flamengo, ambos possuem as maiores torcidas entre os clubes 

de todo o país.  

Semelhante as grandes fábricas industriais, os meios de comunicação 

polarizaram as suas ações no eixo Sul-Sudeste, mais especificadamente em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, as grandes emissoras (nomeadas aqui de mídia tradicional composta 

pelas redes de sinal aberto, são elas: Rede Globo, RedeTv, Bandeirantes, SBT e outras) 

faziam a transmissão esportiva dos times do eixo sem que houvesse uma distinção 

regional o que gerou a grande adesão e identificação em todo o território. Vez ou outra 

um clube de fora do eixo surge na mídia, mas sem a força de seus opositores e vizinhos. 

Neste sentido, pode-se vislumbrar a importância de identificar as diversas 

práticas utilizadas pelos meios comunicacionais, em especial as redes televisivas, para 

popularizar o esporte que hoje é tido como paixão nacional. Nossa proposta é também, 

abordar como a ascensão dos novos meios comunicacionais oriundos da era da 

convergência midiática dá suporte à mídia tradicional para envolver cada vez mais o 

público apaixonado por esporte as suas transmissões, criando fortes laços de confiança. 

O processo de regionalização da mídia surge para romper com a transmissão do 

global em detrimento do local e passa a dar voz a regiões e cidades que antes 

contentavam-se e incorporavam o que era pautado nas produções voltadas para o eixo 

Sul-Sudeste. Várias redes televisivas passaram a ver este processo como lucrativo e 

exploraram o mercado. Programas e jornais eram produzidos no raio local para a própria 
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comunidade. Com exceção da transmissão esportiva que, em muitos casos, segue sendo 

polarizada.  

Forma-se então neste texto, uma discussão sobre a centralização da mídia nos 

clubes do eixo Sul-Sudeste visando um maior mercado consumidor, suscitando o 

processo de regionalização da mídia e o surgimento da TV Esporte Interativo que 

aparece para romper com a polarização e com a dependência que a mídia tradicional 

impõe a todos sem a devida distinção territorial e regional.  

A TV Esporte Interativo aparece como agente incentivador do que chamamos de 

(re)construção, fortalecimento da identidade regional nordestina e dos discursos 

libertários de resistência a partir do momento de migração reversa buscando nichos 

específicos e utilizando os novos meios comunicacionais como agregadores de público, 

medição de audiência e diálogo. A mídia pode pautar e modificar os modos de torcer 

através da televisão e demais mídias sociais, a busca pela interatividade e pela 

informação fideliza o consumidor a buscar cada vez mais as suas plataformas, para 

participar e construir transmissões esportivas.  

Para a abordagem metodológica, partimos da pesquisa bibliográfica a partir de 

leituras realizadas em livros e artigos científicos que discutem a temática, a verificação 

das transmissões esportivas, com destaque aos discursos de narradores e da recepção 

para/com os torcedores nas redes sociais. Através de teóricos e pesquisadores como: 

Stuart Hall, Eula Dantas Taveira Cabral, Alejandro Rost, Henry Jenkins e outros. Este 

trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa mais ampla sobre o processo 

da reconstrução de uma identidade regional através dos meios de comunicação e do 

futebol. 

O Crescimento Conjunto dos Meios de Comunicação e do Futebol 

Foi em meio às revoluções políticas e sociais do final do século XIX e início do 

século XX que o futebol desembarcou no porto de Santos trazido por Charles William 

Miller. Paulistano, o jovem Charles retornou ao país após estudar na Inglaterra trazendo 

consigo materiais para a prática do futebol, tais como: bolas, uniformes e um conjunto 

de regras. Não demorou muito para que o desporto fosse disseminado pelo país, mesmo 

que restrito a elite branca, assim como fora em terras britânicas.  

Essa chegada ocorreu no ano de 1894 (MILLS, 2005) quando o Brasil vivia no 

período da República Velha entre os anos de 1886 e 1930 caracterizadas 

principalmente, pela política do Café com Leite que visava a predominância do poder 
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nacional por parte das oligarquias Mineiras e Paulistas influenciados pelo setor agrário 

exportador. O poderio econômico centrava-se no chamado Sul, que incluía São Paulo e 

Minas Gerais, enquanto o Norte sofria com a seca e com a queda da produção de açúcar 

e de algodão. Na época, a prática do novo desporto já despertava inúmeros seguidores, 

campeonatos foram organizados e o futebol já se igualava com a popularidade do Remo, 

esporte mais popular daquele início do século XX, por ser prático e simples. 

O esporte que o mundo tornou seu foi o futebol de clubes, filho da presença 

global britânica... Esse jogo simples e elegante, não perturbado por regras e/ou 

equipamentos complexos, e que podia ser praticado em qualquer espaço aberto 

mais ou menos plano do tamanho exigido... tornou-se genuinamente universal. 

(HOBSBAWM, 1941-1991. p. 177)  

O historiador Eric Hobsbawm explicita o que ocorre nesse momento, o futebol já 

ganhara espaço cativo até entre as camadas marginalizadas, seguia conquistando 

brasileiros, italianos, portugueses e povos de tantas outras nações que formam um Brasil 

miscigenado. Fosse em páginas de jornais ou nas ondas do rádio, as torcidas nasceram, 

cresceram e se fizeram presentes nas partidas, o amor ao clube já transcendia a razão. 

“A identificação do torcedor com um clube leva imediatamente à adesão, que por sua 

vez promove a fidelidade e o comprometimento, uma incontrolável sensação de 

cumplicidade” (CARVALHO, 2013). 

 Com o passar dos anos, o desenvolvimento do país cresceu juntamente com os 

meios comunicacionais e com a imprensa. Entrava em vigor a República Nova (1945-

1964). No ano de 1950 as terras tupiniquins receberam um novo impulso através do 

jornalista paraibano Francisco de Assis Chateaubriand. Era a chegada da televisão, mas 

especificadamente da TV Tupi. A emissora já integrava o futebol em sua grade de 

programação logo após a inauguração. Assim como os dias iniciais do futebol, a 

televisão também estava restrita a elite, já que o aparelho era muito caro. No ano de 

1954 a Seleção já se preparava para mais uma Copa e o número de televisores já estava 

multiplicado. Anos mais tarde, as Forças Armadas realizaram um Golpe Civil Militar no 

dia 31 de março de 1964, destituindo o então presidente em vigência João Goulart. 

O golpe de 1964 afetou diretamente os meios de comunicação de massa porque 

o sistema politico e a situação socioeconômica do país foram totalmente 

modificados pela definição e adoção de um modelo econômico para o 

desenvolvimento nacional. O crescimento foi centrado na rápida 

industrialização, com tecnologia e capital externos, e baseados no tripé formado 

pelas empresas estatais, empresas privadas nacionais e corporações 

multinacionais. Os veículos de comunicação de massa, principalmente a 

televisão, passaram a exercer o papel de difusores não apenas da ideologia do 
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regime como também da produção de bens duráveis e não duráveis. (MATTOS, 

2002, apud GASPARINO, 2013 p. 22).  

 

Para muitos um momento para ser lamentado e esquecido pela forte repressão, 

principalmente para a imprensa que sofria com a censura do regime militar. Nessa 

época, muitos jornais fecharam as portas, jornalistas foram perseguidos, torturados, 

mortos e/ou exilados. Em contra partida, para outros o golpe era tido como o ponto de 

partida para uma nova era da comunicação. O desenvolvimento da indústria nacional 

produzia cada vez mais aparelhos televisivos e as condições de compra foram revistas, 

incluído agora programas de financiamento.  

Foi também fruto deste período a TV Globo, fundada pelo jornalista Roberto 

Marinho, que começou a funcionar em 26 de abril de 1965. A emissora sediada no Rio 

de Janeiro obteve altos índices de audiência com a transmissão da Copa do Mundo de 

1970, no México ao vivo e a cores. No âmbito esportivo de clubes, a Rede Globo é 

detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e de outros 

campeonatos desde o ano de 1995. É uma das emissoras mais ricas da América o que 

resulta no monopólio, exclusividade em transmissões. Dando poderio de selecionar o 

que será ou não transmitido.  

Os maiores e mais importantes grupos de comunicação e grandes anunciantes 

estão localizados na região Sudeste, pautando e produzindo materiais voltados aos 

clubes da região, porém com transmissão para todo o país. No esporte, os discursos 

disseminados criam uma identificação nacional com uma entidade distante o que gera 

hoje o grande número de torcedores destes times em todo o país, mesmo existindo 

campeonatos e times em seus estados e cidades.  

A Tela para o Consumo e a Hegemonia nas Transmissões  

 Centro de desenvolvimento industrial e político, o eixo Sul-Sudeste é também 

onde os maiores clubes e emissoras de televisão se concentram. Walter Clark, ao fazer 

uma análise sobre a TV como veículo de integração nacional, afirma que a televisão “é 

uma indústria de comunicação, sujeita, como qualquer indústria, às leis de economia de 

mercado” (CLARCK, 1975, p. 37 apud CABRAL, 2006, p. 98) e exatamente por esses 

critérios a hegemonia sudestina consolidou-se cada vez mais.  

Analisaremos aqui com mais ênfase a Rede Globo por possuir o maior poderio 

financeiro e ser detentora do direito de transmissão dos maiores campeonatos do Brasil. 
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Desde o período de industrialização o futebol cresceu de mãos dadas com a 

popularização da televisão. O sinal da Globo passou a se estender por todas as regiões 

do país, o jornalista Eduardo Galeano analisa a extensão da área de recepção do 

discurso midiático a milhões de torcedores-espectadores através da expansão da linha de 

sinal das emissoras. 

Agora milhões de pessoas podem ver as partidas, e não apenas as milhares que 

cabem nos estádios. Os torcedores se multiplicaram e se transformaram em 

possíveis consumidores de qualquer coisa que os manipuladores de imagens 

queiram vender. (GALEANO, 1940, p.167) 

 

As empresas de mídia perceberam a lucratividade resultante do futebol, que já 

fora fator de integração nacional e de identificação cultural para sociedade, e passou a 

explorar este mercado com mais profundidade. Entendendo o desporto como um 

espetáculo midiático e como uma máquina produtora de subjetividades, a mídia 

tradicional passou a profissionalizar as transmissões esportivas, as vozes dos locutores 

de rádio foram incorporadas a equipes especializadas de comentaristas e repórteres.  

Ao narrar e divulgar as produções a mídia procura seduzir o espectador, para 

isso utilizou-se diferentes estratégias de comunicação, entre elas a persuasão e a criação 

de linguagem e símbolos específicos para que houvesse a identificação do torcedor com 

o produto ofertado. O que gera a adesão à entidade futebolística e fideliza o consumidor 

a empresa de mídia. É o que explica a gigantesca torcida dos times deste eixo em todo o 

país. Na medida em que o raio de alcance do sinal de meios comunicacionais expandiu-

se pelo território e a mídia especializou a transmissão, investiu na criação de uma 

linguagem única voltada para o grande público ocorreu a procura cada vez maior de 

consumir conteúdos voltados ao esporte e a necessidade de fazer parte destas 

identidades coletivas. Algo lucrativo tanto para a empresa de mídia quanto para os 

times. 

É futebol, que maneja o mais intangível sentimento humano – a paixão -, onde 

um gol contra pode significar para um time e seus seguidores algumas semanas 

de depressão e prejuízo, longe dos holofotes e da mídia; em contrapartida, o gol 

da vitória no minuto final pode representar 200 mil novas camisas vendidas 

instantaneamente. (CARVALHO, 2013, p.17) 

 

O exemplo mais transparente e atual é o do Santos Futebol Clube e a sua 

crescente de torcedores depois de 2009, quando a sua revelação Neymar Júnior passou a 

atuar na categoria principal. O seu sucesso dentro das quatro linhas gerou o interesse de 

grandes clubes europeus recebendo ofertas para transações milionárias. Na época o 

jogador recusou todas as ofertas contrariando muitos. A mídia passou a tratar, retratar e 
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noticiar fatos a respeito do jovem na construção da imagem de um mito as vésperas de 

uma Copa do Mundo sediada no país. A Seleção carente de craques precisava 

impulsionar o sentimento de patriotismo para o evento e Neymar era a propaganda a ser 

explorada.  

Após o assédio da mídia o Santos ganhou mais visibilidade nos meios de 

comunicação, passou a ter mais jogos televisionados, ganhando acréscimo na média de 

público por jogo, nas vendas de artigos do clube e também de sócio-torcedores. As 

atuações do atacante renderam ao Santos um reforço polpudo de caixa. Uma pesquisa 

desenvolvida pela empresa Stochos Sports & Entertainment mostra que desde 2010 a 

2012 o time aumentou o número de torcedores em 20%, pouco mais de um milhão em 

todo o território brasileiro. A última vez que o número da torcida aumentou assim foi na 

época em que Pelé reinava no campo da vila. 

A teoria do Agendamento ou Agenda Setting desenvolvida pelos pesquisadores 

Maxwell McCombs e Donald Shaw na década de 1970, já destrincharam este papel da 

mídia. Ditar o que será pautado nas conversas e posicionamento de seus consumidores 

de conteúdo. Ao alinhar a vertente de pesquisa ao poder que a mídia exerce na escolha 

do clube do coração a influência exercida torna-se clara. O discurso da mídia é 

incorporado por seus receptores quando o que é pautado nas telinhas é tido como algo 

de suma importância.  

Stuart Hall (2011) em seus estudos acerca da criação da identidade cultural 

explicita que a construção desta possui laços profundos com o processo de 

representação. O que explica a exploração imagética de Neymar como uma estratégia 

traçada pela mídia. Destacar o jogador e o seu time, agiu como fator condicionante da 

representação social dos indivíduos. O torcedor-espectador, então faz parte daquele 

agrupamento, se familiariza com a equipe, diminuindo laços e adota o clube como seu 

patrimônio afetivo. 

 O Nordeste Independente: Surge a TV Esporte Interativo 

Os meios de comunicação sofreram distintas modificações com o passar dos 

anos, desde os altos e baixos dos jornais impressos ao surgimento das novas redes e 

mídias digitais. O mundo vive hoje a era da convergência “onde as velhas e as novas 

mídias colidem, [...] onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2008, p.30). Principalmente devido à 
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era da globalização, onde o mundo inteiro está conectado, são milhões de informações 

instantâneas e disponíveis na tela de um celular, por exemplo.  

Em contra partida, Eula Dantas Taveira Cabral (2006) em seus estudos sobre a 

televisão regional entende a globalização como um processo de via dupla. Ao mesmo 

passo que ocorre a quebra de barreiras este processo promove o apego das pessoas às 

suas raízes. Cabral identificou que a busca pelo local tornou-se uma necessidade criada 

pelo global e pelo acesso a tamanha informação.  

Com as transformações ocorridas no mundo e na mídia, estudos acerca da 

regionalização cresceram consideravelmente. Foi verificada a necessidade de explorar 

um novo nicho de mercado, o regional. O que antes não tinha preocupação criteriosa 

para a disseminação da informação em caráter nacional passou a preocupar-se com o 

regional e o local, para atender as diversas demandas da sociedade com acesso à 

informação através de outras mídias. As identidades fluídas nesta era de pós-

modernidade são diretamente atingidas pela globalização e a regionalização surge como 

um movimento de resistência. 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento 

da homogeneização cultural do ‘pós-moderno global’. As identidades nacionais 

e outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão sendo reforçadas pela 

resistência à globalização. As identidades nacionais estão em declínio, mas 

novas identidades – híbridas estão tomando o seu lugar. (HALL, 1997, p.73 

apud MORIGI, 2009, p.81) 

 

 A TV Esporte Interativo é tido aqui como objeto de estudo para analisarmos a 

verificação dos critérios citados. O canal surge no ano de 2007 como a primeira 

emissora de sinal aberto com a programação dedicada inteiramente à cobertura 

esportiva, principalmente da paixão nacional – futebol, com a missão de colocar em 

prática o sentido lato da palavra “interativo” que a emissora carrega. Como um processo 

comunicacional em que ocorre ação recíproca entre os participantes
4
, a fim de produzir 

e distribuir conteúdo em múltiplas plataformas diminuindo laços com o seu receptor. 

Para compreender a questão levantada como missão do EI
5
, buscamos as noções de 

Alejandro Rost (2014) sobre a interatividade para além do webjornalismo e da web. 

Entendemos a interatividade como a capacidade gradual que um meio de 

comunicação tem para dar maior poder aos utilizadores tanto na seleção de 

conteúdos (“interatividade seletiva”) como em possibilidades de expressão e 

comunicação (“interatividade comunicativa”) (ROST, 2014, p.53) 

                                                 
4
 Grifo nosso do significado da palavra “Interativo” in dicionário Mini Larousse da Língua Portuguesa. 

São Paulo: Larousse do Brasil, 2008. 
5
 Sigla referente ao canal Esporte Interativo. 
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Segundo Rost a interatividade subdivide-se em dois eixos, o da interatividade 

seletiva e o da interatividade comunicativa. A primeira é a possibilidade de controle que 

o utilizador possui sobre o processo de recepção dos conteúdos. Quanto mais opções de 

conteúdo em mídias diversas, ou seja, ajustadas as necessidades do utilizador 

contemporâneo maior será seu grau de interatividade. Alguns fatores característicos vão 

desde as possibilidades diversas de navegação e recuperação de conteúdos até a 

personalização ou aspecto estético das plataformas.  

Enquanto a interatividade comunicativa representa a possibilidade de 

comunicação do utilizador com quem distribui o conteúdo. Nesta modalidade, o leitor 

procura dialogar, discutir, confrontar, sugerir e apoiar o meio que emite a mensagem ou 

somente expressar a sua opinião a respeito da mensagem ou enviar uma informação. 

Seja para comunicar ou a expressar uma ideia individual o utilizador estará fornecendo 

conteúdo. São exemplos, os comentários em redes sociais, abaixo de notícias 

publicadas, etc. A interatividade seletiva não é exclusividade dos novos meios 

comunicacionais o jornal impresso, rádio e televisão também apresentavam 

possibilidades embora todas elas limitadas. 

Em detrimento ao padrão de transmissão esportiva já enraizada pelos outros 

canais de televisão o EI surge no cenário esportivo através da concessão de sinais de 

televisão de antenas parabólicas pelo sinal UHF. Sua sede também esteve 

exclusivamente na região Sudeste até que surge a necessidade da produção em larga 

escala de conteúdo voltado aos clubes fora do eixo. É a vez de explorar o potencial 

esportivo do eixo Norte-Nordeste. 

Inicialmente seu sinal só era transmitido no Rio de Janeiro, hoje se espalhou por 

todo país através de canais UHF, satélite, operadoras de TV e internet. Na internet a 

transmissão dá-se através da plataforma lançada pela emissora no ano de 2012, o 

Esporte Interativo Plus com conteúdo disponível 24 horas ao vivo ou disponível para 

selecionar o que deseja, a qual quer momento em computadores, tablets, smartphones e 

smartv’s. No ano de 2014 a emissora lançou o Esporte Interativo Nordeste para a 

transmissão de campeonatos estaduais e Copa do Nordeste num processo de 

regionalização. No entanto, no final de 2015 a empresa de mídia americana Turner 

Broadcasting System fecha parceria com o EI e anuncia a estreia dos canais EI MAXX e 

EIMAXX2 que substituiria o EI Nordeste sem deixar a transmissão nordestina de lado. 
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O canal verificou no eixo Norte-Nordeste um potencial para ser explorado e uma 

carência de produção voltada para a região, além de inovar frente à transmissão 

esportiva das outras empresas de comunicação. Desse modo a TV percebeu além do 

potencial e crescimento das regiões um novo mercado, passou então a incorporar e 

(re)construir um discurso de resistência já existente em muitos movimentos dos próprios 

torcedores de oposição a mídia e aos clubes do eixo Sul-Sudeste ao que a mídia 

tradicional vinha impondo aos torcedores do “Brasil de cima”. Fortalecendo assim as 

identidades regionais frente à globalização da comunicação.  

Mesmo com a preocupação do EI com o futebol na região Norte, está pesquisa 

centrará sua atenção na região Nordeste onde o canal teve um crescimento impactante e 

adotou um discurso libertário que levou o torcedor apaixonado a identificar-se com o 

discurso e com os elementos utilizados pelo canal.  

“Brasil de Cima” como Novo Nicho de Mercado 

A necessidade de criar uma referência própria ao invés de seguir olhando para 

fora, para o eixo Sul-Sudeste, alertou o Esporte Interativo a importância de valorizar os 

novos nichos de mercado como uma redescoberta e revalorização do local. Archangelo 

(2006) aborda as ideias de Cecília Perruzzo (2005). Perruzzo identificou três fatores que 

podem pautar o interesse da emissora no processo da regionalização, são elas: a razão 

mercadológica, razão relacionada ao território e a razão relacionada com a globalização.  

 A primeira razão é o que podemos chamar de micromarketing, onde as 

produções passam a ser personalizadas para mercados cada vez mais específicos. A 

segunda refere-se ao território para além do sentido geográfico, Peruzzo considera 

outros fatores como o de identidade, cultura, idioma, proximidade de interesse e etc. A 

globalização é elencado como a terceira razão. (PERUZZO, 2005, p. 75 apud 

ARCHANGELO, 2006, p. 69 e 70). Razões que pautamos aqui como estratégias e 

critérios em que Esporte Interativo colocou em prática.  

O EI aplica a sua transmissão um conteúdo personalizado voltado para os nichos 

específicos que Perruzzo apresenta e que é reforçado pelos estudos de Mirko Lorenz 

(2014). Este é o princípio sob o qual as novas ofertas de sucesso se estenderam mais 

rápido do que as marcas de media mais antigas. Quando o foco se coloca no mais 

interessante, o conteúdo volta-se para uma audiência específica e têm maior adesão de 

determinado público. E entendeu que “para o bem ou para o mal, o futebol define de 

certa forma a nossa identidade no mundo” (COUTO, 2009). Assim, o canal incorporou 
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a cultura nordestina e fez seus telespectadores sentirem orgulho de fazer parte da região. 

Incentivando um movimento de resistência, de (re)contrução da identidade como uma 

coisa não acabada e sim em processo de andamento (HALL, 2011).  

A Copa do Nordeste servirá de pano de fundo para ilustrarmos a aplicação deste 

princípio. Criada efetivamente no ano de 1994 a competição passou por várias fases, 

desde o sucesso até o seu cancelamento em 2004 pela Confederação Brasileira de 

Futebol – CBF, com a alegação de que faltava espaço para a competição no calendário 

futebolístico brasileiro. O que gerou revolta nos torcedores, clubes e dirigentes 

nordestinos. O embate estendeu-se para os tribunais e o Nordestão pode voltar a ser 

realizada por meio de acordo no ano de 2010, porém sem sucesso. Em 2013 a 

competição passou a fazer parte da grade do Esporte Interativo e teve como marco a sua 

reviravolta. Hoje a competição conta com a participação de quinze clubes, bate os 

índices de audiência ano após ano e é a mais rentável entre as competições regionais. 

Para ter um crescimento tão significativo, a Copa do Nordeste recebeu além da 

cobertura completa e exclusiva do Esporte Interativo, a apropriação de elementos e 

discursos enraizados socialmente e culturalmente na região do país. A linguagem é 

empregada em redes sociais, nas transmissões, divulgação e pequenos detalhes que 

fizeram da emissora o canal favorito dos nordestinos apaixonados por futebol. 

 

O Nordeste Merece: Usos e Apropriações de Elementos Imagético-Discursivos 

Apropriar-se de elementos figurativos já enraizados no imaginário do povo 

nordestino foi uma estratégia posta em prática nas produções que encadearam uma forte 

apropriação do torcedor com o canal, ou seja, levou a uma identificação coletiva. 

Fortalecer tais identidades serviu como já vimos, para reforçar a ideia de uma 

resistência frente a outras identidades que foram impostas por intermédio da 

comunicação. No estudo, procurou-se verificar como era construída a complexa rede 

significativa elaborada pelo canal e de quais modos o conteúdo elaborado prendem-se 

ao imaginário social.  

Desde os primórdios, o futebol esteve para além das quatro linhas e dos noventa 

minutos das partidas. Sua prática vai além da terminologia voltada para questões 

técnicas apenas. Envolve sons, imagens fortes, marcas na memória, expressões faciais, 

cânticos, gestos e movimentos em massa (CARVALHO, 2012, p.73). Atrelado a 

diferentes rituais, simbologias e linguagens, o esporte é um dos maiores geradores de 
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identificação coletiva em todo o mundo. Não é para menos que, muitas vezes, recebe o 

nome de religião.   

Nesse processo, o Esporte Interativo, ao incorporar elementos que possuem uma 

intima relação com o Nordeste e com o povo nordestino, participa da construção de 

sentidos e representação rompendo com a ideia de cultura global e fortalece o discurso 

de cultura e identidade local. 

 Através de ações concretas, o Esporte Interativo utiliza de instrumentos 

característicos do forró para ilustrar imagens que são compartilhadas na internet e até 

nas vinhetas que desde 2013 embalam a abertura dos jogos da Copa do Nordeste. O 

chapéu de couro, característico da região, também está presente. Além disso, o canal 

utiliza elementos que representam as xilogravuras e a tipografia na literatura de cordel 

para fazer a divulgação de jogos e também a arte presente na chamada da competição. 

Ano após ano a TV modifica as ilustrações, abertura e vinheta, mas os elementos 

sempre estão presentes. 

Outras apropriações estão na escolha do nome que a bola da competição carrega. 

Em votação popular pela internet os torcedores escolheram que Asa Branca seria o 

nome da bola, em homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Apelidada de 

“Lampions League” por torcedores e incorporado pelo canal surge em referência ao 

cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o “Lampião” e a Champions League, maior 

competição entre clubes da Europa, para assimilar com a grandeza da competição. Ao 

ativar estes símbolos e discursos, o canal cria a possibilidade de ativar o consumo, o que 

é reforçado pelo caráter mercadológico do esporte que mais movimenta capital. 

A equipe de repórteres que fazem a cobertura da competição também merece 

destaque, a valorização do sotaque de cada estado é mais uma das maneiras de atrair a 

audiência do público.   

A integração dos sotaques regionais na programação nacional das televisões – 

regionalizar o nacional – pode valorizar a cultura local de um povo e, 

proporcionalmente, tornar a audiência mais cativa, já que a imagem do cidadão 

é refletida na tela. (BAZI, p. 85) 

 

 Apesar da utilização dos elementos representativos, o canal também incorpora 

discursos de caráter libertário incentivando o futebol e os clubes nordestinos. 

Campanhas como ‘O Nordeste Merece’ e ‘Sou Nordestino e Tenho Time para Torcer’ 

foram amplamente acolhidas pelo torcedor, pelo telespectador e pelo público no estádio. 

O torcedor nordestino conectado as novas mídias digitais mantém contato com o 
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conteúdo disseminado pelo canal, interagindo e construindo o sentimento de 

pertencimento, orgulho e ainda a repercussão positiva da Copa do Nordeste através das 

várias mídias. O orgulho de torcer por um time da região, incentivado pelo EI, é 

explanado com clareza pelo grito de “É Paraíba” da torcida do Campinense Clube - PB. 

O canto refere-se ao uso pejorativo do termo “Paraíba”, motivados pela 

repercussão negativa da grande mídia que generaliza o Nordeste pela aridez da caatinga, 

escassez de água e desenvolvimento tardio. O canto surge com o intuito de fortalecer o 

sentido de pertencimento à região repercutido pelas várias telas do canal, como uma 

clara incorporação do discurso. Desde 2013, quando foi campeão da competição, a 

frequência com que o clube esteve nas manchetes de jornais em toda a região fez com 

que ganhasse maior expressão para adquirir a respeitabilidade na sociedade. A torcida 

se apropria do espaço que a Copa do Nordeste oferece para vestir a camisa da luta pela 

reafirmação do ser nordestino e gritou a plenos pulmões o orgulho de ser “Paraíba”. 

“Ah! É Paraíba!” era cantado sempre que o time fazia um gol ou passava de fase.  

A partir dessa profusão de termos, sons e imagens que cercam as situações 

corriqueiras e muitas vezes nos perseguem em todas as horas do dia a dia, como 

numa avalanche espontânea e inevitável, está criado um cenário de 

intercomunicação imediada, de identificação social. É a linguagem do futebol. 

Seja em um diálogo banal durante um café, seja na fila de um banco, dentro do 

ônibus, durante o intervalo das aulas ou no horário do almoço dos operários de 

uma metalúrgica , o futebol paira como um espectro, uma espécie de hiper-

realidade que permeia gestos, grunhidos, suspiros, interjeições ou longos 

discursos. (CARVALHO, 2012, p.75) 

 

O uso imagético-discursivo de elementos estritamente ligados à cultura 

nordestina engradecem a competição que já é tida como a maior de primeiro turno no 

país. Como toda religião, o futebol é alimentado por símbolos e rituais que movem 

milhões de torcedores aos templos semanalmente. Entender este uso só agrega a 

emissora gerando uma relação única com o torcedor que interage e ajuda a construção 

do canal num cenário nacional.  

 

Considerações Finais 

Podemos dizer que o papel que o canal Esporte Interativo assume de entidade 

representativa para fortalecer o sentimento de pertencimento à região gera um grande 

impacto social e cultural além dos limites regionais. O EI leva o nome do Nordeste para 

todo o país para além da seca, constituindo uma imagem de um futebol forte e crescente 

e de uma sociedade em pleno desenvolvimento. O sertão, o forró e artigos de couro 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Fortaleza - CE – 29/06 a 01/07/2017 

 

 14 

tradicionais são enaltecidos e incorporados pelos torcedores-espectadores, para que 

estes ajudem a travar a luta contra a polarização da mídia e de seus critérios de 

noticiabilidade, onde pauta tão somente clubes de grande expressão do eixo Sul-

Sudeste. Interagir e construir são pilares desta nova era. A TV busca se adequar as 

novas demandas da sociedade para atender os seus usuários e estes fazem parte de um 

todo construindo os novos caminhos.  As reflexões deste trabalho contribuem para o 

movimento de libertação da grande mídia e da relação de dominante e dominado. O 

Esporte Interativo é apresentado como contribuinte do processo libertário ao passar por 

cima das dificuldades da região, o discurso da emissora busca o apoio a quem mais 

interessa as notícias, todo o conteúdo jornalístico e futebolístico: o público. Isso porque, 

mais do que nunca as novas mídias tornam a população ativa e incessante na busca de 

informações. Por fim, consideramos que os usos dos elementos-discursivos citados 

somam para cerrar de vez as amarras da polarização do futebol mostrando que o 

Nordeste é de fato auto suficiente, bem como nos disse Bráulio Tavares e Ivanildo 

Vilanova, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. 
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