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RESUMO 

 

Este trabalho, de um modo geral, aborda a influência que o linguajar bélico, de base 

metafórica, exerce na linguagem e no comportamento dos envolvidos com o evento esportivo 

do futebol, dentro e fora dos campos. Tal influência já pode, em diversas ocasiões, ser 

observada no discurso, através das marcas na linguagem de jogadores, de dirigentes de clubes 

e federações, de auxiliares e árbitros de futebol e até no comportamento da população e dos 

governantes de alguns países. Nesta pesquisa, a metáfora é analisada sob o viés da Metáfora 

Conceptual FUTEBOL É GUERRA, segundo a concepção cognitiva de Lakoff e Johnson 

(1980[2002]). A metodologia utilizada foi o PIM (Procedimento de Identificação de 

Metáforas), método científico criado pelos pesquisadores do Grupo PRAGLEJAZZ para a 

identificação de metáforas em contextos reais de uso, devido ao fato de as intuições dos 

pesquisadores serem muitas vezes divergentes em relação ao que é ou não uma expressão 

metafórica. As metáforas linguísticas identificadas por meio deste procedimento foram 

categorizadas a partir de um refinamento do frame de guerra, principal domínio-fonte evocado 

no linguajar metafórico do corpus analisado. Os resultados da pesquisa corroboram a hipótese 

de que o futebol é largamente conceptualizado como guerra e que seria muito difícil falar ou 

escrever sobre ele sem recorrer a tal conceptualização. 

PALAVRAS-CHAVE: Metáfora conceptual. Futebol. Linguagem bélica. Guerra. Esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work, in general, addresses the influence that warlike language, of metaphorical basis, 

exerts on the language and behavior of those involved with the sporting event of football, both 

inside and outside the fields. Such influence could already be observed in the discourse, 

through the marks in the language of players, leaders of clubs and federations, auxiliaries and 

referees of football and even in the behavior of the population and of the rulers of some 

countries. In this research, the metaphor is analyzed under the bias of the Conceptual 

Metaphor FOOTBALL IS WAR, according to the cognitive conception of Lakoff and 

Johnson (1980 [2002]). The methodology used was the PIM (Metaphor Identification 

Procedure), a scientific method created by PRAGLEJAZZ researchers to identify metaphors 

in real contexts of use, due to the fact that researchers' intuitions are often divergent in 

relation to what is or not a metaphorical expression. The linguistic metaphors identified 

through this procedure were categorized from a refinement of the war frame, the main source-

domain evoked in the metaphorical language of the analyzed corpus. The results of the 

research corroborate the hypothesis that football is largely conceptualized as war and that it 

would be very difficult to speak or write about it without recourse to such a conceptualization. 

KEY WORDS: Conceptual metaphor. Soccer. Warlike language. War. Sport. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Posso morrer pelo meu time/  

Se ele perder, que dor, imenso crime […]  

O meio campo é o lugar dos craques/ 

Que vão levando o time todo pro ataque […]”  

(Skank, É uma partida de futebol) 

 

 Antes de tudo, faz-se necessário ressaltar nesta introdução que o tema do meu projeto 

e da minha dissertação de mestrado, inicialmente, seria diferente deste que vos apresento, 

contudo uma série de fatores, dentre os quais descreverei a seguir os mais relevantes, 

levaram-me a optar pelo tema que apresento nesta dissertação. 

 

A virada começou quando me inscrevi no curso Metáfora e Metonímia na Interface 

entre Cognição e Discurso, ministrado pela professora e pesquisadora Solange Coelho Vereza. 

Durante o curso, fiquei fascinado pela questão da Metáfora Conceptual e, mais tarde, para 

escrever o meu trabalho de conclusão de curso, escolhi, por ser um apaixonado por futebol, a 

Metáfora Conceptual FUTEBOL É GUERRA, tema não inédito, mas, na minha concepção, 

com muito ainda a ser explorado. 

 

Antes mesmo de receber o resultado da avaliação do trabalho, o qual se revelou 

posteriormente muito positivo, mostrei o trabalho em questão para alguns colegas e 

professores, os quais opinaram que o assunto e o trabalho eram muito interessantes, 

ressaltando que, talvez, até mais interessantes que o tema escolhido até aquele momento. Tais 

fatores, aliados ao fato de que o meu tema original mostrou-se menos viável por ter bem 

menos aspectos a serem ainda explorados do que o novo tema, fizeram com que eu tomasse a 

decisão de escolher definitivamente a linguagem bélica do futebol, suas manifestações e 

implicações dentro e fora dos campos de futebol como tema da minha dissertação de 

mestrado.   

 

Ao se tratar de um tema tão influente como o futebol, não é possível deixar de atentar 

para a popularidade e o alcance adquiridos ao longo de sua história e jamais alcançados em 

mesma escala por outro esporte no mundo. Apesar de tal popularidade já ter sido obtida há 
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algum tempo, o futebol, segundo Freitas Jr. (2006), teve uma história marcada pela 

marginalidade acadêmica, tendo sido considerado uma parte alienante da cultura de massa.  

Segundo o pesquisador, isso fez com que, durante muito tempo, a produção historiográfica e 

literária sobre o futebol fosse escrita, principalmente, por jornalistas esportivos, sem 

apresentar maior rigor acadêmico.  

 

No entanto, tal cenário vem passando por um período de mudanças em que já se pode 

observar que vários estudos têm contribuído substancialmente, de forma bastante relevante, 

para o desenvolvimento de uma visão acadêmica do futebol, o qual passou a ser tema 

abordado em trabalhos científicos de diferentes áreas do conhecimento. Entre os 

pesquisadores dedicados aos estudos relacionados ao futebol, podemos citar, entre outros, 

Cornelsen (2012), Espíndola (2013), Chapanga (2004), Ferreira (2012) e Queiroz (2005) com 

estudos relacionados à área da linguagem e Da Matta e Vianna com estudos antropológicos. 

 

Ao se analisar a linguagem empregada no futebol, pode-se observar que ela é, em 

larga medida, bélica, isto é, os itens lexicais normalmente escolhidos para serem utilizados 

tendem a remeter ao campo semântico da guerra. Tal linguagem é em boa parte estruturada a 

partir de uma metáfora: a metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA. A partir desse 

conceito e levando em consideração o pressuposto de que o futebol deve ser abordado para 

além de seu caráter funcional (ou seja, um entretenimento e ao mesmo tempo uma atividade 

física), pois apenas dessa forma será possível compreender sua dimensão política e social (DA 

MATTA, 1982, p. 22), pretendemos também observar e analisar todo o clima de guerra, 

incluindo as brigas de torcidas, que parece envolver o futebol, seja dentro ou fora de campo, o 

qual é, de certa forma, fomentado por esse linguajar. 

 

Sendo assim, através desse linguajar bélico legitimado pela metáfora conceptual 

FUTEBOL É GUERRA, as relações entre futebol, linguagem, violência e sociedade serão 

abordadas, realizando, assim, por intermédio da linguagem, uma análise, dessas outras três 

dimensões que perpassam o futebol e que por ele são perpassadas.   
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 Delimitação do tema 

 

Um dos maiores fenômenos de popularidade mundial de toda a história, o futebol é 

praticado e assistido não apenas nos maiores e mais abastados países e cidades do mundo, 

mas também nos cantos mais longínquos e menos privilegiados do planeta.  

 

Já em suas origens remotas na China antiga, pode-se ter indícios, também, da origem 

do linguajar bélico que faz parte do futebol, posto que um dos jogos que possivelmente estão 

em sua gênese servia de treinamento militar. Gunnar (2011) afirma que o futebol moderno já 

há bastante tempo contém um amplo espectro de expressões relativas ao domínio GUERRA.  

 

O pesquisador destaca também que, se em uma extremidade da escala encontram-se 

conceitos metafóricos clássicos de guerra, representados, por exemplo, em termos como 

capitão (substantivo agente), atacar (verbo de ação), tiro (substantivo de atividade) e 

defensivo (adjetivo); no outro extremo há expressões mais vagas ou gerais, relativas à 

extensão desse mesmo domínio bélico, seja em palavras de luta, violência ou competição 

como vencedor (substantivo agente), bater (verbo de ação), falha (substantivo de atividade) e 

perigoso (adjetivo).  

 

O trecho a seguir, do livro, “Futebol levado a riso” do escritor Rubem Alves ilustra 

perfeitamente a importância alcançada pelo futebol no mundo inteiro: 

 

O futebol é o circo do mundo. Não há nenhum outro esporte que provoque 
tanta paixão, tanta alegria, tanta tristeza. O futebol dá sentido à vida de 
milhões de pessoas que, de outra forma, estariam condenadas ao tédio. É o 
assunto, nas manhãs de segunda-feira, em bares, escritórios, fábricas, táxis, 
construções. O futebol é a bola que se joga no jogo das conversas. Faz 
esquecer lealdades, políticas, ideológicas, religiosas, econômicas, raciais. É a 
grande religião ecumênica. Acabam todas as diferenças. Todos são iguais. 
São torcedores de futebol. No mundo inteiro. (ALVES, 2006, p.7) 

 
Sendo assim, ao longo de sua trajetória e evolução, vários termos vêm sendo 

empregados, e, dessa forma, têm contribuído para descrevê-lo e a tudo o que ele envolve. Em 

sua maioria, tais termos são resultantes de empréstimos de outras áreas, como é o caso do 

termo “meta”, mais utilizado em Portugal e da palavra “gol”. Tal vocábulo usado no Brasil, 

originou-se do termo “goal”, que, por sua vez, foi emprestado do inglês, assim como muitos 
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outros, tais qual o termo “corner”, palavra inglesa que significa esquina ou canto e que até há 

bem pouco tempo ainda era largamente utilizada no Brasil, mas que foi sendo substituída 

progressivamente por uma um neologismo proposto pelo escritor Coelho Neto: o termo 

escanteio. Este fez com que a palavra de origem inglesa caísse quase que em completo 

desuso, ficando restrito o seu uso a apenas alguns poucos narradores e comentaristas 

saudosistas. 

 

Quando se trata de transferências ao linguajar futebolístico, o campo bélico 

pertencente ao domínio GUERRA se mostra como um dos mais evocados, sendo bastante 

fértil. Dele, vários termos são constantemente tomados emprestados e utilizados quando se 

fala de futebol. Termos como confronto, batalha, embate, bomba, artilheiro, canhão, 

massacrar, fuzilar, petardo, tiro, defesa, ataque e uma série de muitos outros fazem parte do 

campo semântico de guerra. Seja em narrações de jogos, reportagens televisivas, crônicas 

esportivas, no discurso dos torcedores e também dentro dos estádios de futebol nos cantos das 

torcidas a linguagem bélica é constantemente utilizada e palavras relacionadas à guerra são 

frequente e exaustivamente adaptadas para serem introduzidas no jargão do futebol. 

 

Sendo assim, percebe-se que é praticamente impossível falar ou escrever sobre futebol 

com naturalidade sem, ao menos em algum momento, utilizar-se desse linguajar bélico em 

questão, remetendo dessa forma à metáfora FUTEBOL É GUERRA. Portanto, ao se falar 

sobre um evento futebolístico nas mais diversas situações, quase sempre se é surpreendido 

utilizando termos pertencentes ao campo semântico bélico. Desta forma, termos como os 

mencionados anteriormente são muito difíceis de serem evitados, seja quando se está 

escrevendo um texto sobre o futebol ou quando se está travando uma conversa informal sobre 

tal tema no cotidiano. 

 

Assim, pretendemos, nesta pesquisa, analisar o linguajar bélico que permeia uma parte 

muito grande do universo do futebol, na mídia em geral e em textos acadêmicos e não 

acadêmicos e, mais especificamente, em textos do jornal Lance!, à luz da metáfora conceptual 

FUTEBOL É GUERRA (a qual, por sua vez, está inserida em outra, mais abrangente, a saber: 

ESPORTE É GUERRA), a fim de descrever e analisar suas manifestações, além de observar e 

analisar a influência e as implicações desse linguajar nas crenças, nas atitudes e no 

comportamento dos envolvidos no evento do futebol. 
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Justificativa 

  

 A presente pesquisa se justifica pela contribuição que poderá fornecer aos estudos de 

linguagem, tanto na dimensão linguística quanto em seus aspectos cognitivos (É por se 

compreender a partida de futebol como uma batalha e um campeonato como uma guerra que o 

uso de elementos lexicais do domínio GUERRA é possível) ao observar e descrever 

ocorrências desse linguajar bélico, bastante presente nos espaços e nos discursos do futebol. 

Sua relevância reside também no fato de que visou a analisar a maneira pela qual a produção e 

a reprodução desse discurso se refletem nas atitudes dos sujeitos dele em suas relações 

sociais.  

 

 O estudo detalhado desse linguajar e desse vocabulário bélicos, os quais permeiam 

uma enorme parte do evento esportivo futebolístico, pode possibilitar uma análise minuciosa 

da influência que ele, na maioria das vezes, representado pela metáfora FUTEBOL É 

GUERRA, exerce sobre o comportamento, não apenas de torcedores, mas da maior parte dos 

envolvidos no evento esportivo em questão, seja dentro ou fora dos campos de futebol. Os 

reflexos de tal influência já puderam, em diversas ocasiões, ser observados no discurso e no 

comportamento de jogadores, dirigentes de clubes e federações, auxiliares e árbitros de 

futebol e, ainda, em casos mais pontuais, no comportamento da população e de governantes 

de alguns países, envolvendo, portanto, relações de ideologia e poder.  

 

 Alguns exemplos que podem ilustrar tal efeito são o caso de uma guerra entre El 

Salvador e Honduras chamada de A Guerra das Cem Horas, mas que também ficou conhecida 

como A Guerra do Futebol. Essa guerra teve como estopim os jogos disputados entre as 

seleções dos dois países nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970 e, também do 

episódio que ficou conhecido como A Batalha do Couto Pereira, caracterizada pela invasão 

do campo com a depredação do estádio de mesmo nome, ocorrida após o fim da partida que 

determinou o rebaixamento do Coritiba para a segunda divisão do campeonato brasileiro de 

futebol de 2009, disputada contra o Fluminense na última rodada do campeonato brasileiro 

daquele ano.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo geral 

 

 Observar, analisar, interpretar e descrever, a partir do reconhecimento da existência e 

da importância da metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA o linguajar bélico que 

permeia o futebol, e investigar as relações sociais de poder e ideologia que por ele são 

causadas e a ele subjazem. 

 

Objetivos específicos 

 

Verificar no jornal Lance!, um veículo especializado em esportes, principalmente em 

futebol, as diferenças, aproximações e gradações apresentadas pelo linguajar bélico do futebol 

através da categorização e análise das metáforas linguísticas selecionadas para o corpus da 

pesquisa; observar e analisar  a maneira através da qual ele pode ser influenciado e, também, 

influenciar o discurso e a maneira de agir dos diversos atores envolvidos com o futebol em 

suas relações na sociedade, descrevendo e destacando as relações sócio-político-ideológicas 

presentes no discurso, nas atitudes e nos comportamentos desses sujeitos.  

 

Organização do trabalho 

 

A fim de atingir os objetivos propostos no item anterior, o trabalho será organizado da 

seguinte forma: 

 

Após esta Introdução, revisamos a bibliografia sobre o futebol e estabelecemos a base 

teórica que fundamenta esta pesquisa.  

 

Na revisão da literatura, tecemos considerações acerca dos estudos relacionados à 

história do futebol, à ideologia no futebol, às relações envolvendo o futebol e a sociedade e às 

relações de poder envolvidas e desenvolvidas em tal esporte.  

 

Na fundamentação teórica e na Metodologia, discutimos a Teoria Cognitiva da 

Metáfora, buscando esclarecer seus pressupostos e sua relevância para o desenvolvimento 
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desta pesquisa, além de descrevermos a metodologia adotada para a elaboração deste trabalho. 

Incluímos aí a explicitação das decisões tomadas nesta dissertação quanto à obtenção e análise 

dos dados. 

 

Em seguida, e realizada a categorização do corpus sob o viés da metáfora cognitiva 

FUTEBOL É GUERRA, visando a análise e interpretação do linguajar bélico presente no 

evento do futebol.  

 

No capítulo posterior, abordamos as implicações da conceptualização do futebol como 

guerra para além dos campos de futebol, discutindo suas manifestações extracampo e 

destacando alguns casos exemplares. 

 

Nas considerações finais, apresentamos os resultados da análise do linguajar bélico 

presente no futebol, o qual é constantemente permeado por valores históricos, ideológicos, 

políticos e sociais, pode, legitimado pela metáfora cognitiva FUTEBOL É GUERRA, exercer 

no comportamento e nas atitudes de todos os envolvidos no evento futebolístico. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1. Metáfora conceptual  

 

Como ponto de partida, podemos considerar que a metáfora é um fenômeno da língua 

em uso. Desta forma, ela pode ser entendida como um dispositivo para ver alguma coisa em 

termos de outra coisa, como afirmou Burke (1945, p. 503). Tal definição geral pode ser 

considerada, entretanto, como o único ponto em que os estudiosos concordam, visto que, de 

acordo com Cameron & Low (1999, p. 3), definições semelhantes podem ser encontradas em 

muitas das principais publicações referentes ao assunto, citando Kittai (1987); Black 

(1993[1979]); Gibbs (1994) e Lakoff & Johnson (1980). 

 

É importante ressaltar que, neste trabalho, a linguagem bélica do futebol será analisada 

sob o viés da metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA. Tal metáfora foi escolhida para 

subjazer esta pesquisa porque, de certa forma, o futebol pode ser considerado uma 

representação da guerra. Com os jogadores defendendo seu território dos ataques dos 

adversários (inimigos) e protegendo sua meta como se fosse uma fortaleza ou o seu próprio 

país, ao mesmo tempo em que, dependendo da tática adotada pelo técnico da equipe (general), 

tentam atacar ou contra-atacar os oponentes. 

 

No futebol também é possível controlar (dominar) a bola ou um adversário, assim 

como se faz com um inimigo em uma guerra. É comum se dizer que uma equipe arrasou a 

equipe adversária e que, à perdedora, coube a humilhação da derrota. Chapanga (2004), com 

base em Lakoff & Johnson (1980), afirma que “o futebol, assim como a guerra, é um esporte 

competitivo, onde normalmente há um vencedor e um perdedor explícitos. Há também o 

pensamento estratégico, o trabalho em equipe, a preparação e o comportamento do 

espectador, além da glória e prazer da vitória e da vergonha e decepção da derrota”. 

(CHAPANGA, 2004, p. 62). 

 

Sendo assim, através dessa observância relativa à grande e constante ocorrência de 

diversos termos comuns aos dois domínios (GUERRA e FUTEBOL), é possível afirmar que a 

metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA permeia grande parte do linguajar futebolístico 

e, assim, justificar a sua escolha. Em nossa pesquisa, ela será abordada de acordo, 
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fundamentalmente, com a teoria desenvolvida por Lakoff & Johnson. Desta forma, faz-se 

necessário destacar os princípios de tal teoria.  

 

Na concepção de Aristóteles, um dos primeiros a se comprometer com a definição de 

metáfora, ela estava ligada à retórica e à poética. De acordo com o filósofo “a metáfora 

consistia em transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie ou da 

espécie para o gênero, ou por analogia”. (ARISTÓTELES, 1996, cap. XXI, 1457b-6, p. 92). 

Pode-se dizer que a visão tradicional a compreendia, portanto, puramente, como uma figura 

de linguagem. 

 

De acordo com a tradição retórica, a metáfora era (e continua sendo pelos que a 

seguem) tomada somente como um fenômeno da linguagem, ou seja, um simples ornamento 

desta, não possuindo qualquer valor cognitivo. Tida como um desvio da linguagem habitual e 

própria das linguagens especiais, tais quais a poética e a persuasão. O seu uso não era 

apreciado no discurso científico, no qual, por sua vez, se acreditava que deveria ser utilizada 

apenas a linguagem literal, esta sim entendida, naquele momento, como clara, precisa e 

objetiva.  

 

Segundo Lakoff & Johnson, a força dessa visão da metáfora na cultura ocidental é 

sustentada pelo que eles denominam de “mito do objetivismo”, o qual teria dominado a 

cultura ocidental, em particular a sua filosofia, desde os pré-socráticos até a atualidade. Para 

esses dois pesquisadores, o objetivismo é um termo genérico que engloba o Racionalismo 

Cartesiano, o Empirismo, a Filosofia Kantiana, e o Positivismo Lógico, entre outros.  

 

Dessa forma, ele reuniria aquelas correntes da filosofia ocidental as quais entendem 

ser possível o acesso a verdades absolutas e incondicionais sobre o mundo e que concebem a 

linguagem como simples retrato da realidade objetiva. Nesse cenário, a metáfora, assim como 

outros tipos de linguagem figurada deveriam sempre ser evitadas quando se desejasse falar 

objetivamente (LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 11 [1980]). 

 

No século XX, inicialmente na filosofia, uma mudança significativa nesse quadro 

começou a acontecer, mas foi apenas a partir da década de 1970 que de maneira mais 

abrangente e marcante, a mudança paradigmática que levou a uma reformulação profunda na 

maneira de se conceber a realidade, a compreensão, a linguagem e o sentido da metáfora 
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ocorreu. Sendo assim, a partir de então, a metáfora passou a ser tema de interesse particular 

das ciências humanas, principalmente daquelas relacionadas à linguagem e à psicologia 

cognitiva. 

 

Se, até então, a ciência era tradicionalmente associada à linguagem literal, o mundo só 

poderia ser compreendido através da linguagem literal, Lakoff & Johnson mostraram que as 

metáforas ajudam a viabilizar a nossa compreensão da realidade, já que muitos conceitos 

básicos, tais como quantidade, estado, tempo e ação, por exemplo, além de conceitos 

emocionais como amor e ódio, podem ser melhor compreendidos metaforicamente, 

ilustrando, dessa forma, o papel fundamental exercido pelas metáforas em nossa compreensão 

do mundo.  

 

A teoria desses dois pesquisadores, por intermédio de seu trabalho seminal, Metáforas 

da Vida Cotidiana1 (Metaphors We Live By, 1980), causou uma grande revolução nas 

pesquisas sobre metáforas. A partir de 1970 é possível se dizer que dois grandes momentos 

aconteceram. O primeiro, na década de 1970 propriamente, em que as pesquisas foram mais 

voltadas à psicologia cognitiva e culminaram com a publicação da obra Methaphor and 

Thought, de Ortony, em 1979. E um segundo em que, no qual, devido à publicação de 

Metáforas da Vida Cotidiana (Metaphors We Live By, 1980 [2002]), é dado um novo impulso 

às pesquisas sobre metáfora. 

 

Foi a partir da proposição central dessa obra, que defende a sistematicidade das 

expressões metafóricas convencionais como uma evidente fonte de que os indivíduos pensam 

metaforicamente, que a metáfora veio a se tornar um tema central de interesse para as ciências 

sociais e as humanidades nas últimas décadas.  

 

Nas obras posteriores, a teoria vai sofrendo transformações e sendo 

alicerçada em suportes mais sólidos. O próprio conceito de metáfora vai se 

transformando. Neste livro, Lakoff & Johnson usam o termo “metáfora” para 

se referir ao conceito metafórico, que consiste em experienciar uma coisa 

através de outra. .O termo “expressão metafórica” é usado para se referir às 

                                                            
1   Tradução: Grupo de estudos da Indeterminação e da metáfora (GEIM). Título original: Metaphors We 
Live By (1980). 
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expressões linguísticas individuais. (LAKOFF & JOHNSON, 2002 [1980], 

p. 24). 

 

 Lakoff & Johnson (2002 [1980]), ao transformar o conceito metafórico em Metáfora 

Conceptual, o define de maneira mais complexa, exemplificando essa complexidade com a 

conceptualização do AMOR COMO UMA VIAGEM, refletida em expressões linguísticas 

como as seguintes: 

 

Veja a que ponto nós chegamos.  

Agora não podemos voltar atrás.  

Nós estamos numa encruzilhada. 

Nossa relação não vai chegar a lugar algum.  

(LAKOFF & JOHNSON, 2002 [1980]). 

 

Tomando por base expressões como as citadas acima, os pesquisadores definem 

metáfora conceptual da seguinte forma: 

 

A metáfora, em si, envolveria a compreensão de um domínio da experiência, o amor, 

em termos de um domínio muito diferente da experiência, as viagens. A metáfora poderia, 

dessa forma, ser entendida como um “mapeamento (no sentido matemático) de um domínio 

de origem (neste caso, as viagens) a um domínio alvo (neste caso, o amor). O mapeamento é 

estruturado sistematicamente.” (LAKOFF & JOHSON, 2002, p. 24 e 25 [1980]). 

 

Ao identificar o mapeamento, Lakoff & Johnson convencionaram utilizar sua 

representação em letras maiúsculas, de acordo com a fórmula DOMÍNIO-ALVO É 

DOMÍNIO-FONTE, ou também, DOMÍNIO ALVO COMO DOMINIO FONTE. Segundo 

Lakoff & Johnson, pode-se considerar que o mapeamento AMOR É UMA VIAGEM é 

inerente ao nosso sistema conceptual, permitindo explicar como entendemos sem dificuldade 

usos novos e criativos do mapeamento, como, por exemplo, os da linguagem literária, 

(LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 25 [1980]). Ainda de acordo com Lakoff & Johnson “os 

conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do intelecto, pois eles 

governam também nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais” (1980, p. 8). Isso 

significa que, por mais que não nos demos conta desse fato, a organização do nosso 

pensamento é basicamente estruturada por intermédio de metáforas.  
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Desta forma, pode-se dizer que a teoria de Lakoff & Johnson significou uma 

afirmação de ruptura paradigmática, a qual vinha ocorrendo desde a década de 1970, 

relegando a segundo plano o enfoque objetivista da metáfora e atribuindo a ela um status 

experiencial e epistemológico. Tal mudança de paradigma representou uma ruptura com a 

tradição retórica iniciada com Aristóteles, dando uma contribuição significativa para a 

mudança de uma história de mais de dois mil anos (LAKOFF, 1987). 

 

Nessa linha, muitos estudiosos do assunto percebem a linguagem coloquial, aquela 

usada pelo homem no seu cotidiano, como sendo repleta de metáforas. Apropriamo-nos 

dessas metáforas de forma tão natural e automática que, na maioria das vezes, não nos damos 

conta, sequer, de sua existência (COHEN, 1979; LAKOFF e JOHNSON, 1999). Coracini 

(1991) declara que até a linguagem científica, que supomos ser literal, faz uso constante de 

metáforas. Como exemplo, a autora cita a biologia em que as células são classificadas como 

idosas, mães, filhas e companheiras (CORACINI, 1991). 

 

A observação de que a linguagem está impregnada de metáforas levou muitos 

estudiosos a desenvolverem uma nova concepção do funcionamento da mente. Dessa forma, a 

metáfora começou a ser vista como um elemento extremamente importante no processo de 

entendimento da própria compreensão humana, deixando de ser vista como um simples 

ornamento do discurso (LAKOFF & JOHNSON, 1980, LAKOFF & TURNER, 1999; 

ORTONY, 1993[1979]; KÖVECSES, 2002). 

 

Neste trabalho, a metáfora será abordada segundo a concepção cognitiva de Lakoff & 

Johnson (1980) para os quais ela exerceria no cotidiano, além da função estética, também uma 

função cognitiva. A partir do trabalho de Lakoff e Johnson e do desenvolvimento da Teoria da 

Metáfora Conceptual (TMC), ela passou a ser vista como uma figura de pensamento. Este, de 

modo geral, costuma ser referido como algo vinculado à linguagem humana. E, segundo 

Vereza (2015), quando relacionado à metáfora, é do pensamento compartilhado, 

sociocognitivo, pertencente a uma comunidade linguística que se está tratando. Esse 

deslocamento teórico do lócus da metáfora, da linguagem para o pensamento (VEREZA, 

2010) foi um dos mais importantes fatores acarretados por essa mudança que ficou conhecida 

como “virada cognitiva” e resultou na TMC, na qual se baseia esta pesquisa. 
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Ainda de acordo com Lakoff & Johnson (2002, p. 205 [1980]), “a metáfora permeia o 

nosso sistema conceptual normal”. Os pesquisadores afirmam que, por diversos conceitos da 

nossa experiência, tais quais as emoções, as ideias e o tempo entre muitos outros, serem muito 

abstratos ou não bem delineados, temos a necessidade de entendê-los por intermédio de outros 

conceitos que percebemos como mais claros, tais quais as orientações espaciais e os objetos. 

 

As metáforas tornam possível o entendimento de um domínio da experiência em 

termos de outro, sugerindo que a compreensão ocorreria em termos de domínios completos da 

experiência e não baseada em domínios isolados. Desta forma, ao levantarmos a hipótese de 

metáforas conceptuais tais como O AMOR É UMA VIAGEM, TEMPO É DINHEIRO e 

DISCUSSÃO É GUERRA, o foco da definição fica situado no nível dos domínios da 

experiência como o do amor, o do tempo e o da discussão. Desta forma, essas experiências 

ficariam conceptualizadas e definidas por intermédio de outros domínios tais quais viagens, 

dinheiro e guerra, entre outros domínios. (Lakoff & Johnson, 2002, p. 207 [1980]). 

 

Neste trabalho também será abordada a influência que o linguajar bélico, sustentado 

pela inserção da metáfora estrutural FUTEBOL É GUERRA no linguajar futebolístico (a 

partir da metáfora conceptual ESPORTE É GUERRA), pode exercer sobre o comportamento 

não apenas dos torcedores, mas de todos aqueles envolvidos com o evento esportivo do 

futebol dentro e fora dos campos, visto que os reflexos de tal influência já puderam, em 

diversas ocasiões, ser observados no discurso, através das marcas na linguagem de jogadores, 

de dirigentes de clubes e federações, de auxiliares e árbitros de futebol e até no 

comportamento da população e dos governantes de alguns países, como no caso da Guerra do 

Futebol e de outros citados neste trabalho. 

 

Na visão da linguística cognitiva, a metáfora é um fenômeno conceptual que se refere 

basicamente ao que acontece na mente. Lakoff propõe que a metáfora consiste em um 

mapeamento de domínios cruzados no sistema conceitual, em que se compreende ou se pensa 

uma coisa em termos de outra. (LAKOFF, 1993, p.203 [1979]). O conceito de metáfora 

conceptual foi mais tarde retomado por Kövecses como sendo a situação em que um domínio 

conceptual (A) é compreendido como um domínio conceitual (B) (Kövecses, 2002, p. 4).  

 

Os dois domínios envolvidos na metáfora conceptual são chamados de domínio fonte e 

domínio alvo, respectivamente. Domínio fonte refere-se ao domínio conceitual usado para 
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ajudar a compreender outro domínio conceitual. Domínio alvo refere-se ao domínio 

conceitual que tentamos compreender através do domínio fonte (Kövecses, 2002, p.12). Em 

outras palavras, um conceito abstrato é utilizado como alvo, enquanto um conceito mais 

concreto é empregado como sua fonte. No caso do presente estudo, o domínio fonte é 

GUERRA e o domínio alvo trata-se do FUTEBOL. 

 

Segundo Lakoff & Turner (1989), a metáfora seria uma figura de linguagem que 

compara seletivamente, destacando as qualidades de um termo (um elemento) que são 

importantes para quem o usa. Para eles, a metáfora seria um elo entre domínios semânticos 

diferentes fazendo, assim, com que novos caminhos para a compreensão do sujeito sejam 

apreendidos. Ela seria, portanto, uma maneira de expandir os significados de palavras para 

além do literal e, também, uma maneira de expressar o pensamento abstrato em termos 

simbólicos. 

 

Como já mencionado, foi a partir do trabalho de Lakoff e Johnson que ocorreu o 

desenvolvimento da Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), fazendo com que esta passasse a 

ser vista, definitivamente, como uma figura de pensamento, o qual, por sua vez, está sempre 

relacionado à linguagem humana. 

 

Na  TMC, o termo metáfora conceptual, refere-se à compreensão de uma ideia ou   

domínio conceptual em termos de outro. Por exemplo, pode-se entender quantidade em 

termos de direcionamento na metáfora linguística ou instanciação "a temperatura está 

subindo", pois esta seria licenciada pela metáfora conceptual MAIS É PARA CIMA. Um 

domínio conceptual pode ser entendido como qualquer organização coerente e estruturada da 

experiência humana. A regularidade com que diversas línguas utilizam-se das mesmas 

metáforas, que, geralmente, aparentam ser baseadas na percepção corporal, levou à 

consideração da hipótese de que o mapeamento de domínios conceptuais pode corresponder a 

mapeamentos neurais no cérebro. Tal hipótese é levantada por Lakoff & Johnson no livro 

Philosophy in the Flesh: the embodied mind and its challenge to Western thought (1999) 

como uma nova versão da teoria da metáfora conceptual (TMC).  

 

Para os pesquisadores, o que entendemos como conceitos, seriam estruturas neurais 

que nos possibilitariam descrever nossas categorias mentais e refletir acerca delas. Segundo os 

autores, categorias humanas seriam conceptualizadas em mais de uma forma, de acordo com o 
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que costumamos chamar de protótipos. Cada protótipo seriam\protótipos que nos permitiriam 

executar determinado tipo de tarefa inferencial ou imaginativa relacionada a uma categoria. 

Casos específicos de protótipos seriam utilizados quando se faz referência aos membros da 

categoria em questão, diante da ausência de qualquer informação contextual especial. 

(LAKOFF & JOHNSON, 1999, p. 17). 

 

Expressões linguísticas metafóricas são vistas na linguagem do nosso cotidiano e são, 

portanto, “licenciadas” pelas metáforas conceptuais. Segundo Lakoff e Johnson (2002 

[1980]), as metáforas conceptuais delineariam não apenas a maneira como nos comunicamos, 

mas também o modo como pensamos e agimos. 

 

As metáforas conceptuais podem ser divididas em diferentes tipos, de acordo com sua 

convencionalidade, função, natureza e nível de generalidade (KÖVECSES, 2002, p. 29). 

Assim, elas são classificadas em três tipos, com base em suas funções cognitivas, podendo ser 

elas metáforas estruturais, metáforas ontológicas e metáforas orientacionais. Outra forma de 

classificar metáforas é baseando-se no grau de convencionalidade. Metáforas linguísticas 

estão tão profundamente enraizadas nas nossas mentes que são usadas no dia-a-dia sem que as 

pessoas ao menos se deem conta disso. A metáfora conceptual abordada neste trabalho 

[FUTEBOL É GUERRA] se enquadra nessa classe.  

 

Há um paralelo entre dois domínios conceituais em nossas mentes: o de guerra e o de 

futebol. Embora, naturalmente, esse paralelo tenha ramificações interessantes em muitas 

disciplinas e diferentes contextos culturais, um de seus efeitos mais notáveis é, 

provavelmente, visto no campo de futebol, onde ambos, conceituação e expressão linguística 

costumam tomar um rumo militarista, bélico (DANKERT, 1969, p.123; SEDDON, 2004, p. 

25). 

 

É dessa forma que os envolvidos em tal evento tendem a descrever as atividades 

relacionadas ao campo de futebol em termos de uma zona de guerra informal licenciada pela 

semelhança entre esses dois domínios conceituais, e, realizada, normalmente, através da 

utilização de várias formas de linguagem simbólica e dramática, incluindo desde expressões 

claramente metafóricas até meras alusões a sequências, estratégias e comportamentos 

agressivos em geral. Uma vez que imitariam as guerras, é possível dizer que os jogos de 
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futebol podem ser tomados como mimeses das mesmas, sendo, dessa forma, guerras 

reconstituídas. 

 

Quando falamos de metáfora conceptual, não podemos deixar de abordar, também, um 

importante conceito a abrangê-la que é o dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), já que 

aquela se trata de um tipo específico de MCI, pois faz uma projeção de um domínio fonte para 

um domínio alvo. De acordo com McCauley (1987), MCIs são “construtos mentais 

simplificados que organizam vários domínios da experiência humana, tanto prática quanto 

teoricamente” (p. 292). Além disso, Tais estruturas devem ser idealizadas. Isso significa, entre 

outras coisas, que elas selecionam dentro de todos os traços possíveis do estímulo aqueles que 

são sistematicamente mais eficazes (em domínios mais puramente teóricos) ou significativos, 

social ou instrumentalmente (em domínios práticos). (p. 293). Dessa forma, alguns aspectos 

relevantes de determinado domínio fonte são projetados em um domínio alvo específico. É 

importante ressaltar que apenas alguns aspectos são refletidos no domínio alvo, como pode 

ser observado nos mapeamentos citados, já que não há na metáfora a correspondência de 

todos os elementos, pois, caso assim fosse, ocorreria a sinonímia em seu lugar. 

 

Dessa forma, não é, obrigatoriamente, necessário que esses domínios estejam 

perfeitamente adaptados um ao outro, uma vez que têm sua origem na cognição e são, assim 

como ela, determinados por crenças, valores e necessidades. Modelos diferentes para a 

compreensão de uma situação podem ser idealizados, permitindo-se até que sejam, inclusive, 

contraditórios entre si. Faz-se necessário observar que o MCI, segundo Lakoff (1987), é uma 

estrutura diferente de frame, pois este se trata de um recorte de um MCI que, por sua vez, 

seria um conjunto complexo de frames distintos.  

 

Para McCauley, (1987, p. 292-293 apud, FELTES, 2007, p. 88) modelos cognitivos 

idealizados “são construtos mentais simplificados que organizam vários domínios da 

experiência humana, tanto prática quanto teoricamente.” Segundo o autor, essas estruturas 

precisam ser idealizadas, significando que, entre todos os traços possíveis do estímulo, seriam 

selecionados aqueles sistematicamente mais eficazes ou significativos em domínios mais 

práticos. Ainda de acordo com McCauley, “a soma dos MCIs constitui a superestrutura do 

nosso conhecimento de mundo.” (MCCAULEY, 1987, p. 293, apud FELTES, 2007, p.89).  
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Dessa forma, podem-se caracterizar os Modelos Cognitivos Idealizados como 

produtos da cognição humana. Eles são considerados idealizados por não se adequarem 

necessária e perfeitamente ao mundo uma vez que são produtos do aparelho cognitivo 

humano e da realidade, o que significa dizer que aquilo que consta em um MCI é determinado 

por crenças, valores, etc; Outro motivo para serem considerados idealizados é o fato de ser 

possível construir diferentes modelos para a compreensão de uma situação específica, 

podendo, como já afirmado acima (p.34), até mesmo serem contraditórios entre si 

(SPERANDIO, 2010, p.23). 

 

Tais modelos podem, a depender do contexto em que estejam inseridos, ser tomados 

como modelos culturais, tendo como base o fato de que a cognição humana é 

“inextricavelmente ligada à experiência corpórea, social, cultural e histórica, o que faz com 

que as categorias do sistema conceptual humano sejam, ao mesmo tempo, cognitivas e 

culturais. Entretanto não seria possível fazer generalizações devido à tese da universalidade 

do caráter de alguns modelos cognitivos (FELTES, 2007, p. 90).  

 

 

1.2. Metáforas Orientacionais, Ontológicas e Estruturais 

 

Lakoff & Johnson (2002, p.133 [1980]) propõem que as metáforas orientacionais, ou 

seja, aquelas baseadas em conceitos simples, tais quais, para cima – para baixo, dentro – fora, 

objeto, substância são de fundamental importância no nosso sistema conceptual e afirmam 

que sem elas não nos seria possível viver no mundo que nos rodeia: não conseguiríamos 

sequer raciocinar e tampouco nos comunicar. Como exemplo desse tipo específico de 

metáforas, os pesquisadores citam a metáfora conceptual FELIZ É PARA CIMA. (LAKOFF 

& JOHNSON, 2002, p. 60 [1980])  

 

Eu estou me sentindo pra cima. 

Aquilo levantou meu moral. 

Meu astral subiu. 

Você está de alto astral. 

Pensar nela sempre me levantou o animo. 
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Os autores também citam exemplos licenciados pela metáfora conceptual TRISTE É 

PARA BAIXO que seria um contraponto da anterior: 

 

Estou me sentindo para baixo. 

Estou deprimido. 

Ele está mesmo para baixo estes dias. 

Eu caí em depressão. 

Meu ânimo afundou / eu estou no fundo do poço. 

 

No entanto, os pesquisadores observam que, apesar de tais metáforas nos darem uma 

base excepcionalmente valiosa para a compreensão de conceitos em termos orientacionais e, 

portanto, serem extremamente importantes para a compreensão do mundo ao nosso redor, 

apenas alguns conceitos são passíveis de serem entendidos pelas pessoas com base na 

orientação. Consequentemente, pode-se dizer que outra base de suma importância para nossa 

compreensão são as metáforas ontológicas, ou seja, aquelas conceptualizadas através da nossa 

experiência com substâncias.  

 

Dessa forma, uma vez que nos é possível identificar experiências através de entidades 

ou substâncias, também é possível fazer-lhes referência, categorizá-las, agrupá-las e 

quantificá-las, para, dessa forma raciocinar sobre elas. Assim como as experiências básicas 

com orientações espaciais humanas originam as metáforas orientacionais, as experiências com 

objetos físicos, principalmente com nossos corpos, propiciam a base para uma diversidade 

enorme de metáforas ontológicas, as quais são essenciais para lidarmos racionalmente com 

nossas experiências e podem servir para diversos propósitos, tais como fazer referenciação, 

quantificação, identificação de aspectos, identificação de causas, escolha de objetivos e 

motivação de ações (LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 75-78 [1980]). Vejamos a seguir, 

alguns exemplos citados pelos autores: 

 

A classe média é uma poderosa força silenciosa na política americana. 

A honra de nosso país está em jogo nesta guerra. 

Há tanto ódio nesse mundo.  

A brutalidade da guerra nos desumaniza. 

Ele foi para Nova Iorque em busca de fama e fortuna. 
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Por identificarmos a metáfora subjacente a esta pesquisa como uma metáfora 

estrutural, abordaremos mais minuciosamente esse tipo de metáfora conceptual na próxima 

seção. 

 

 

1.2.1 As metáforas estruturais 

     

Além de produzir metáforas utilizando esses fundamentais conceitos anteriores, 

somos, também, capazes de elaborar metáforas em termos muito mais específicos, e com 

maior detalhamento (através de conceitos como, por exemplo, mente, sendo possível ressaltar 

apenas alguns aspectos desse conceito enquanto outros são ofuscados). Metáforas estruturais 

ocorrem em casos em que há estruturação metafórica de um conceito em termos de outro. 

(ARANTES & FERREIRA, 2010; IGNÁCIO, 2011).  

 

A metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA da qual trata este trabalho é exemplo 

de metáfora estrutural. Elas são uma das mais férteis fontes dessa elaboração em termos mais 

específicos, pois permitem que façamos mais do que apenas orientar conceitos, fazer 

referência a eles ou quantificá-los, como fazemos quando usamos metáforas ontológicas e 

orientacionais (devido à natureza mais simples destas). Além de todas essas possibilidades, as 

metáforas estruturais nos possibilitam o uso de um conceito minuciosamente organizado e 

traçado de maneira clara para estruturar algum outro conceito.  

 

Sendo assim, segundo Lakoff & Johnson (2002 [1980]), da mesma forma que as 

metáforas ontológicas e as orientacionais, as estruturais também são fundamentadas nas 

relações sistemáticas baseadas em nossas experiências. Para uma melhor compreensão do 

significado de tal proposição, os autores utilizam como exemplo a fundamentação da metáfora 

DISCUSSÂO RACIONAL É GUERRA. Através dela, é possível se compreender uma 

discussão racional em termos de algo que compreendemos de maneira mais imediata, ou seja, 

o contato físico. Em todos os setores do reino animal é possível encontrar lutas, disputas. E 

estas podem ser observadas com maior frequência ainda entre nós, animais humanos. Animais 

travam disputas para conseguir o que necessitam, a saber, entre outras coisas, sexo, comida, 

poder, território etc., porque existem outros animais que desejam e/ou necessitam das mesmas 

coisas ou que querem apenas impedir os outros de consegui-las. 

 



 

30 
 

Tal realidade também se faz verdadeira quando falamos de nós, os humanos. O que 

nos diferencia é que elaboramos e aperfeiçoamos técnicas sofisticadas pra conseguir o que 

queremos. Como animais considerados racionais, nossas disputas são organizadas de 

diferentes maneiras e uma delas é a guerra. Mesmo que tenhamos, ao longo do tempo, 

sistematizado o conflito físico e utilizado nossa capacidade mental para elaborar meios mais 

eficazes de realizá-lo, sua estrutura básica continua inalterada. Em disputas entre animais 

agressivos, cientistas foram capazes de observar exercícios de intimidação, de demarcação e 

de manutenção de território, assim como de ataque, defesa e contra-ataque, além de rendição e 

recuo estratégico. Entre os humanos é possível também observar o mesmo tipo de ações e 

estratégias (LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 134 [1980]). 

 

Pode-se, portanto, concluir que ser um animal racional tem como vantagem o fato de 

que para conseguir o se que deseja não é preciso entrar em um conflito físico real. Para tal 

fim, nós criamos a instituição social da discussão verbal. No intuito de conseguir o que 

desejam, os seres humanos discutem o tempo todo, e, muitas vezes, tais discussões acabam 

resultando em violência física. Essas batalhas, compostas por ataques e defesas verbais são 

entendidas em termos bastante parecidos com os das lutas físicas. Como exemplo, pode-se 

citar uma discussão doméstica entre marido e mulher ou até mesmo entre irmãos ou pais e 

filhos. Cada um pretende e empenha-se para conseguir o que deseja, tentando, por exemplo, 

fazer o outro aceitar o seu ponto de vista ou agir de determinada maneira. Os dois lados 

sabem que têm a ganhar e a perder com a discussão. Em outros termos, um território para 

conquistar e outro para defender. Quando atacamos, defendemos ou contra-atacamos sem o 

contato físico, nos utilizamos dos meios verbais de que dispomos para ameaçar e intimidar, 

valendo-nos da autoridade, e de insultos e, assim, seguimos insultando e subestimando ao 

desafiar a autoridade alheia. Também evitamos assuntos, no intuito de não nos expormos às 

verdades do “adversário”, negociamos e até elogiamos. (LAKOFF & JOHNSON, 2002, p.135 

[1980]). 

 

Para ilustrar essas táticas, os pesquisadores citam exemplos semelhantes aos seguintes 

(adaptação nossa): 

 

- (...) Porque eu sou mais forte do que você (intimidação) 

 

- (...) Porque se você..., eu vou... (ameaça) 
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- (...) Porque eu sou o seu superior. (autoridade) 

 

- (...) Porque você é infantil. (insulto) 

 

- (...) Porque você geralmente faz tudo errado (depreciação) 

 

- (...) Porque você não manda em mim (Quem você pensa que é pra mandar em mim? (desafio 

à autoridade) 

 

- (...) Porque você é o meu amor... (fuga a determinado assunto) 

 

- (...) Porque já que você quer... eu irei fazer... (negociação) 

 

- (...) Porque você faz isso muito melhor do que eu 

 

Em nosso cotidiano, discussões contendo táticas como as citadas acima acontecem 

todos os dias e, por serem bastante comuns, muitas vezes passam despercebidas. Apesar 

disso, em algumas esferas distintas e influentes de nossa cultura, essas estratégias não são 

bem aceitas por serem consideradas “irracionais” e “desonestas” Os meios jornalístico, 

acadêmico, legal, eclesiástico e diplomático, por exemplo, afirmam utilizar uma forma “mais 

nobre” da DISCUSSÃO RACIONAL. Sendo assim, nesses casos, DISCUSSÃO RACIONAL 

seria a elaboração de proposições com o estabelecimento de premissas e a citação de 

evidências que sustentem essas proposições com a consequente geração de conclusões  

lógicas. Mas, mesmo nos casos em que todas essas condições estejam presentes, ainda assim, 

a DISCUSSÃO RACIONAL é compreendida e desenvolvida em parâmetros de uma 

GUERRA. Continuarão existindo uma posição para conquistar e outra para defender, a 

possibilidade de vitória ou de derrota, um oponente, cujo argumento tencionamos derrubar, ao 

qual atacamos no intuito de destruir e que eliminamos quando obtemos sucesso na batalha 

(DISCUSSÃO). 

 

Alguns outros exemplos dentro dessa metáfora estrutural podem ser citados:  

 

- O que você falou não se pode defender. 
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- A sua argumentação foi tão fraca que o juiz a derrubou facilmente. 

 

- Suas ofensas vão ferir meu coração. 

 

- O promotor destruiu as alegações do acusado. 

 

- O impacto daquelas palavras o atingiu em cheio. 

 

- Um homem nunca ganha uma discussão com uma mulher. 

 

- Ele contra-atacou com xingamentos. 

 

- Suas palavras ferem mais do que uma lança. 

 

É possível identificar diversos termos que podem ser enquadrados no contexto de uma 

GUERRA em todos os exemplos acima, a saber: defender, derrubou, ferir, destruiu, impacto, 

atingiu, ganha, contra-atacou, ferem e lança. 

 

Dessa forma, alinhando-nos com Lakoff & Johnson (2002 [1980]), é possível afirmar 

que, não apenas nosso sistema conceptual de discussão é fundamentado no nosso 

conhecimento e experiência do combate físico, mas nossa maneira de desenvolvê-lo também 

o é. Mesmo um indivíduo que nunca tenha experienciado um combate físico real, e, portanto, 

muito menos uma guerra, também concebe, desenvolve e participa ativamente de discussões 

configuradas através da metáfora conceptual estrutural DISCUSSÂO É GUERRA, uma vez 

que ela é parte do sistema conceptual da cultura na qual está inserido. As discussões racionais 

não são apenas concebidas em termos de GUERRA, mas também todas elas carregam em si, 

ainda que de forma subliminar, táticas desonestas e irracionais que as discussões ideais não 

deveriam, teoricamente, apresentar. 

 

Alguns exemplos bem característicos apresentados pelos pesquisadores são listados a 

seguir: 

 

Como Descartes mostrou. (apelo à autoridade) 
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Falta ao trabalho o necessário rigor para... (insulto) 

O trabalho não leva a uma teoria formal. (depreciação) 

Ele não apresenta nenhuma teoria alternativa. (fuga do assunto) 

Sua posição é correta até certo ponto... (negociação) 

No seu instigante trabalho,... (elogio) 

(LAKOFF & JOHNSON, 2002, P.137 [1980])                                     

 

Outros exemplos corroboram a existência das metáforas estruturais. Um deles, 

bastante rico em instanciações, é a metáfora estrutural TEMPO É UM RECURSO. Faraco 

(2008) observa que uma das características mais relevantes da cultura ocidental é o fato de o 

tempo ser conceptualizado como um recurso. A autora segue citando a proposição de Lakoff 

& Johnson de que tal metáfora trata de um mapeamento aplicado a um esquema conceptual 

que determina o que é recurso (FARACO, 2008, p. 74). Esse esquema consistiria em uma 

sequência de componentes: o recurso, o usuário do recurso, um propósito que exige uma 

quantidade do recurso, o valor do propósito e um cenário que indicaria a relação entre os 

componentes. 

 

Tal cenário seria formado por um contexto, que nos informa que o usuário quer atingir 

determinado objetivo, o qual requer uma determinada quantidade do recurso que o usuário 

detém ou adquire. É também composto pela ação, em que, possuindo o recurso, o usuário 

atua, fazendo uso dele para alcançar seu objetivo. Como consequência, a parte usada do 

recurso não está mais disponível ao usuário e seu valor se perde, mas, em contrapartida, o 

usuário ganha o valor do seu propósito, ou seja, alcança o seu objetivo e chega ao terceiro 

componente de tal cenário: o resultado. (LAKOFF & JOHNSON, 1999, p. 161). 

 

Ainda segundo os pesquisadores, a partir de tal cenário, é possível esquematizar o 

seguinte mapeamento: 

 

- o recurso ______________________________TEMPO 

 

- o objetivo/propósito a exigir o recurso  ______ o objetivo que exige TEMPO 

 

- o valor do recurso _______________________ o valor do TEMPO  
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- o valor do objetivo/propósito______________ o valor do objetivo/propósito 

 

Dessa forma, palavras com significados, geralmente, definidos em relação ao esquema 

de recursos, como desperdiçar, valor, reserva, ganhar, perder e outras mais, de acordo com o 

mapeamento acima, passam a pertencer ao domínio TEMPO. Não fosse isso, caso não 

ocorresse essa transposição entre domínios, não faria sentido em nossa cultura usarmos 

expressões como ganhar tempo, perder tempo, desperdiçar tempo, investir tempo ou 

economizar tempo, assim como ocorre em culturas onde o tempo não é conceptualizado como 

um recurso. (LAKOFF & JOHNSON, 1999, p. 162 apud FARACO, 2008, p. 174).  

 

Outro bom exemplo de metáfora estrutural, segundo Inácio (2011), é o caso de O 

AMOR É UMA VIAGEM. Isso porque muitas expressões que usamos mostram que o 

conceito que temos de viagem, adquirido através da experiência, auxilia na nossa definição do 

conceito de amor. (IGNÁCIO, 2011, p. 2038).   

 

Lakoff & Johnson, como já explicitado anteriormente nesta pesquisa, definem a 

essência da metáfora como a ação de compreender e experienciar uma coisa através de outra 

(LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 48 [1980]) e citam várias expressões como exemplo 

(LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 104 [1980]), entre as quais, as relacionadas abaixo: 

 

Eu acho que essa relação não vai dar em lugar nenhum.  

O nosso casamento está encalhado. 

Teremos que simplesmente seguir caminhos separados. 

Onde nós estamos?  

Estamos parados. 

Esta relação é um beco sem saída. 

Esta relação está afundando. 

 

A metáfora principal nas expressões acima é a da viagem, havendo vários outros tipos 

de viagem passíveis de serem feitas tais como uma viagem de carro, viagem trem, de navio e, 

mesmo assim, não se pode dizer que haja uma imagem única e consistente em que todas as 

metáforas da VIAGEM se encaixem. Pode-se afirmar que são coerentes pelo simples fato de 

serem todas metáforas de VIAGEM (LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 104, 105 [1980]). 
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É possível inferir que o mecanismo baseia-se na correlação entre diferentes domínios 

cognitivos de nossa percepção, desta forma, elementos de um determinado domínio são 

transportados para outro. As metáforas podem ser interpretadas como manifestações através 

das quais conceptualizamos tais conceitos. Sendo assim, os domínios são inter-relacionados 

por mapeamentos entre um domínio fonte, mais concreto e experiencial, para um domínio 

alvo, esse, por sua vez, mais abstrato. No exemplo citado, O AMOR É UMA VIAGEM, 

tenta-se compreender o conceito puramente abstrato de amor a partir das relações de 

similaridade estabelecidas com a experiência de uma viagem. (IGNÁCIO, 2011, p. 2039).  

 

Podemos seguir dizendo que entendemos, experimentamos e experienciamos o amor 

em termos de viagem, pois, quando estamos amando, costumamos seguir certas rotinas e 

interpretamos sistematicamente o conceito de amor em termos de viagem. Partimos da nossa 

experiência cotidiana com viagens para conceptualizar, isto é, interpretar e compreender o 

amor através de termos como trajetória, partida, retorno, chegada e despedida, como foi 

evidenciado nos exemplos acima. Eles demonstram a conceptualização do amor em termos de 

uma viagem na qual os amantes são os viajantes e em que o relacionamento é a estrada ou o 

caminho a seguir ou percorrer, mas também pode ser o veículo (ARANTES & FERREIRA. 

2010, p. 6) através do qual se deslocam, evoluem, estagnam, regridem ou progridem, como 

pode ser observado nos exemplos acima. 

 

Pereira (2006), que em seu trabalho analisa a metáfora estrutural FUTEBOL É 

GUERRA na fala de locutores de futebol brasileiros, declara sobre sua pesquisa: 

 

A metáfora conceptual futebol é uma guerra é a dominante, a que gera o 
maior número de expressões no corpus. Essa metáfora evidencia claramente 
que o conceito futebol é parcialmente estruturado e entendido em termos de 
guerra. O vocabulário utilizado pelos narradores das partidas contém um 
grande número de palavras características de uma guerra. (PEREIRA, 2006, 
p.126). 
 

Para ilustrar tal afirmação (Pereira, 2006, p. 127), a autora faz uso de uma série de 

exemplos extraídos das falas de locutores brasileiros transmitindo jogos de futebol no ano de 

2005. Entre eles, alguns dos que consideramos mais interessantes são reproduzidos abaixo: 

 

- Olha o time do Corinthians partiu pro ataque... (Corinthians x Santos, TV Globo, 

06/11/2005). 
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- Ficaram dois jogadores do Santos pro contra-ataque. (Flamengo x Santos, TV Cultura, 

13/11/2005).  

 

- O time do Internacional jogando no campo de defesa... (Corinthians x Internacional, Rádio 

Transamérica, 20/03/2005). 

 

- Romário é o vice-artilheiro. (Corinthians x Internacional, TV Globo, 20/11/2005). 

 

- É tiro de meta, tiro de gol pro cruzeiro. (Corinthians x Cruzeiro, Rádio Transamérica, 

02/11/2005). 

 

- Falhou o goleiro, falhou porque não foi um tiro forte do Almir. (Grêmio x Portuguesa, Rede 

TV, 12/11/2005). 

 

- Um ataque perigosíssimo do Paulista! (São Paulo x Paulista, TV Globo, 06/03/2005). 

 

- Escanteio batido, bola perigosa! (Corinthians x Cruzeiro, Rádio Transamérica, 28/08/2005). 

 

- Por baixo, Anderson mata a jogada! (Corinthians x Palmeiras, Rádio Transamérica, 

20/03/2005). 

 

- Aí vem trabalhando o time do Goiás. Não tá morto no jogo não! (Corinthians x Goiás, TV 

Globo, 04/11/2005). 

 

- Magrão é desarmado... (Corinthians x Palmeiras, rádio Transamérica, 20/03/2005) 

 

- Vem Bruno Otávio desarmando o ataque do time adversário. (Corinthians x Internacional, 

Rádio Transamérica, 31/03/2005). 

 

- Tenta armar outra vez o ataque, mete pela linha lateral. (Corinthians x Internacional, Rádio 

Transamérica, 20/11/2005). 

 

- Tevez dominou, engatilhou… (Corinthians x Palmeiras, Rádio Transamérica, 20/03/2005). 
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- Bola disparada, vai pela linha de fundo. (Corinthians x Santos, Rádio Transamérica, 

06/11/2005). 

 

- Fabinho tenta descarregar outra vez pro campo de ataque. (Corinthians x santos, Rádio 

Transamérica, 06/11/2005). 

 

- Deu um drible na cara do Rogério e fuzilou. (São Paulo x Paulista, TV Globo, 06/03/2005). 

 

- Eduardo domina pelo campo de defesa. (Corinthians x Santos, Rádio Transamérica, 

06/11/2005). 

 

- E a bola dominada pela equipe do Corinthians. (Corinthians x Internacional, Rádio 

Transamérica, 20/11/2005). 

 

- O massacre no Pacaembu... [Corinthians 7 x 1 Santos] Programa esportivo, TV 

Bandeirantes, 06/11/2005). 

 

- O Wendell é o primeiro a dar combate. (Corinthians x Internacional, Rádio Transamérica, 

20/11/2005). 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. História do Futebol 

           

2.1.1. Os primórdios 

 

De acordo com a Football Bible, enciclopédia online dedicada ao futebol, a origem 

obscura dos primórdios do futebol pode ser, de certa forma, considerada irônica devido ao 

prestígio alcançado por tal esporte na atualidade. Diversos historiadores, ao longo do tempo, 

têm tentado identificar onde, como e quando começou a história do futebol, mas as origens 

ancestrais do esporte tornam a tarefa bastante difícil. 
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Entretanto, ainda assim, pesquisadores conseguiram rastrear as culturas que primeiro 

praticaram jogos similares ao futebol. Ao se observar mais detalhadamente as origens desse 

esporte, podemos perceber dois períodos. O primeiro poderia ser chamado de Idade Antiga 

que remonta a épocas tão distantes quanto 4500 anos atrás e o segundo seria a Idade moderna, 

o período imediatamente anterior ao do futebol que é reverenciado na contemporaneidade. 

 

Artefatos históricos e tradições duradouras deixam claro que o futebol era jogado no 

Egito, na China antiga e em Roma. Os princípios básicos do esporte resistiram ao tempo e o 

fizeram continuar a ser jogado durante a era medieval. Bolas feitas de linho remontando a 

2500 a.C. foram descobertas em tumbas egípcias. Algumas delas eram feitas de intestinos ou 

pele de animais para melhorar o quique. Baseados em desenhos, estudiosos presumiram que 

os egípcios jogassem um jogo parecido com o futebol durante os banquetes para celebrar a 

fertilidade. Eles envolveriam as bolas em tecidos coloridos e brilhantes e as chutariam pelo 

chão para celebrar a abundância da terra. 

 

Segundo Silva (2005), editor do site Campeões do Futebol, especializado em história 

do futebol, no início, embora se tivesse que lutar com o corpo todo pela “bola” (incluindo, 

também, pernas, pés, cabeça e tronco) tudo era um grande tumulto sem regras. Segundp o 

autor, nos primórdios, acreditava-se que fosse algo extremamente difícil, e, portanto, que 

demandasse muita habilidade, controlar a bola com os pés. 

 

Uma forma antiga de jogo com os pés que já remetia ao futebol remonta à China dos 

séculos III e II A.C na dinastia de Han. Há um livro de instruções militares em que parte dos 

treinamentos físicos, chamada de Tsu Chu, consistia em lançar uma bola de couro enxertada 

com pelos e plumas, com o pé, contra uma pequena rede, que contava com uma abertura de 

30 a 40 centímetros, cercada com varas de bambu, o que representa, sem dúvida, 

demonstração de habilidade que requeria, com certeza, muita destreza e técnica. 

 

Outra versão conta que aos jogadores era permitido, no percurso até a meta, conduzir a 

bola com os pés, peito e ombros, não podendo, entretanto, tocá-la com as mãos, além de terem 

de impedir os ataques da equipe adversária. Sendo assim, as habilidades, algumas vezes, 

quase circenses demonstradas pelos jogadores contemporâneos não seriam algo tão inovador 

como se pode, muitas vezes, imaginar.  
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2.1.2. O futebol contemporâneo  

 

No início da década de 1860, regras para moderar o jogo e coibir a violência dentro 

dos campos foram criadas pelos clubes que praticavam o futebol. Pode-se dizer, ainda 

segundo a Football Bible Encyclopedia, que os clubes que criaram regras de futebol mais 

rigorosas, também inventaram o jogo como o conhecemos na atualidade.  

 

Apesar da criação dessas regras, havia um problema naquela época: cada clube ou 

cidade jogava de acordo com o seu próprio conjunto de regras. Então, quando eram realizadas 

partidas entre equipes diferentes, quase sempre ocorria um impasse para estabelecer quais 

regras seriam empregadas. Esse impasse foi resolvido definitivamente quando onze 

representantes de clubes e escolas londrinos encontraram-se na taverna Freemason’s para 

estabelecer as regras fundamentais para controlar os jogos entre eles, fato esse que resultou 

nessa separação definitiva entre o Rugby Football e o Football Association. Dessa maneira, de 

acordo com informações do site da FIFA, sigla de Féderátion Internationale de Football 

Association (Associação Internacional de Federações de Futebol), pode-se dizer que a história 

contemporânea do futebol tem em torno de 150 anos e que tudo teve origem nessa reunião 

ocorrida no ano de 1863, na Inglaterra, quando, em consequência, o rugby football e o 

association football dividiram-se, dando origem à primeira entidade mundial a administrar um 

esporte, a Football Association. 

 

Uma curiosidade interessante, mais uma vez segundo a enciclopédia Football Bible, é 

a origem da palavra em inglês soccer, a qual é usada em alguns países do mundo, 

principalmente nos Estados Unidos, para se referir ao futebol. O termo teria sido cunhado na 

Inglaterra para diferenciar rugby football de association football. Para que não fossem 

confundidos, os estudantes secundaristas e universitários ingleses usavam o termo assoccer 

para se referir ao association football enquanto, por sua vez, chamavam de rugger, o rugby 

football. Com o tempo, passaram a omitir as letras “as” de assocer, pronunciando apenas o 

termo que se consagrou, ou seja, soccer.  

 

Quando, mais tarde, o futebol superou o rugby em popularidade, a distinção entre 

rugby football (rugby) e association football (futebol) tornou-se desnecessária, uma vez que 

todos já sabiam a qual esporte as pessoas estavam se referindo quando usavam a palavra 
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football (futebol). A partir de então o termo football fixou-se no vocabulário Britânico. 

Apesar disso, os americanos usam ainda a palavra soccer para evitar confusão com o nome de 

um dos seus esportes mais populares que é chamado de American Football (futebol 

americano). 

 

2.2. A introdução e o desenvolvimento do futebol no Brasil 

 

Marinho e Natacci (2016) afirmam que, apesar de informações oficiais apontarem que 

o futebol chegou ao Brasil por intermédio de Charles Miller em 1894, há indícios de que ele 

já era aqui praticado bem antes disso. Eles contam que o futebol foi introduzido na América 

do Sul, primeiramente, na Argentina, em 1864, por intermédio do professor Alexander 

Watson Hutton, o qual, após fundar uma escola, observou que o futebol era bom para acalmar 

os alunos e o introduziu no currículo escolar, começando, assim, sua difusão naquele país. 

Relatos apontam que, em decorrência disso, brasileiros que moravam na fronteira com tal país 

vizinho já o praticavam naquela época. Existem também, de acordo com Miranda, 

informações de que tripulantes europeus de navios de guerra e, também, de navios mercantes 

praticavam o futebol sempre que desembarcavam no litoral do Brasil. 

 

Um fato interessante a se destacar foi a realização, em 1878, de uma partida de futebol 

em frente à residência da Princesa Isabel a título de exibição. Credita-se o não 

desenvolvimento do futebol no Brasil àquela época ao fato de os europeus levarem as bolas de 

futebol quando partiam. Apesar de essas e outras fontes indicarem que o futebol já era 

praticado no Brasil antes de 1894, a versão oficial é a de que o esporte foi introduzido no país 

naquele ano pelo Paulista Charles Miller, filho de um escocês e de uma brasileira de origem 

inglesa que, ao voltar da Inglaterra onde havia ido estudar, trouxera algumas bolas e outros 

materiais esportivos no intuito de difundir o esporte.  

 

Devido a essa divulgação feita por MiIller, Funcionários da companhia São Paulo 

Railway começaram a praticar futebol e, como consequência disso, a primeira partida de 

futebol realizada no Brasil aconteceu em 14 de abril de 1895 na Várzea do Carmo e foi 

disputada entre a Companhia de Gás e a Companhia Railway, equipe de Charles Miller que 

venceu pelo placar de 4x2. As duas equipes eram formadas por ingleses radicados no brasil. 

(MARINHO & NATACCI, 2016, p.9). 
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Apesar de ter se tornado o esporte mais popular do país, na época em que chegou ao 

Brasil, o futebol era praticado apenas pela chamada elite branca, principalmente pelos 

imigrantes europeus, ao contrário do que ocorrera na Inglaterra onde o esporte já nascera 

popular.  

 

De acordo com Mario Filho, no início, o futebol era aristocrata e branco, praticado 

pelos membros da colônia inglesa, os quais dividiam esse espaço com indivíduos das elites 

brasileiras que teriam estudado no exterior e, dessa forma, aprendido a jogar futebol. 

 Entretanto, ao longo dos anos, ele foi se tornando popular e, consequentemente, negro. 

Inclusive, é importante ressaltar que, ainda de acordo com o mesmo autor, o primeiro grande 

herói do futebol brasileiro teria sido o mulato Friedenreich, filho reconhecido de um alemão 

com uma brasileira negra, o qual assim se consagrou por ter marcado o gol da vitória da 

seleção brasileira na final do sul-americano de 1919. O autor acrescenta ainda que 

Friedenreich não se tornou ídolo apenas pelo gol da vitória, mas por ser mulato e porque, com 

isso, ele representava a raça que o identificava com a massa do povo brasileiro (FILHO, M. p. 

214, 2003).  

 

 

2.2.1. A globalização do futebol 

  

Uma vez que as partidas internacionais ganharam popularidade, a necessidade de uma 

comunidade única para administrar assuntos relacionados ao futebol ficou evidente no século 

XX. Houve várias conversas entre os membros da Associação Inglesa de Futebol (English 

Footbal Association) sobre a necessidade de se formar um quadro internacional para 

administrar os assuntos relacionados ao futebol, mas elas não levaram a um consenso. Sendo 

assim, as associações de sete outros países europeus resolveram formar uma associação 

internacional composta por Suíça, Bélgica, Holanda, França, Dinamarca, Suécia e Espanha. 

Dessa forma, A Fédération Internationale de Football Association, conhecida mundialmente 

como FIFA, foi fundada em Paris, em 21 de maio do ano de 1904, tendo Robert Guerin, um 

jornalista francês que posteriormente foi também treinador da seleção francesa, como o seu 

primeiro presidente. 

 

Ao longo do tempo a FIFA foi recebendo afiliações de dezenas de países, e, 

consequentemente, se tornando cada vez maior e mais independente. As Copas do Mundo de 
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Futebol, com a ajuda da televisão, foram se tornando cada vez mais importantes. Segundo 

Marinho e Natacci (2016), por volta de 1970 ocorreu uma das mais importantes mudanças 

relacionadas ao desenvolvimento do futebol. A FIFA transformou-se em uma verdadeira 

empresa, deixando de ser apenas uma entidade sustentada pelo dinheiro ganho com os 

Campeonatos Mundiais. 

 

Apenas para efeito de contraste, até aquela época trabalhavam apenas 12 pessoas em 

sua sede. Em 2016 esse número já era de mais de 120 pessoas e a associação já contava com 

209 afiliados, entre países e territórios, sendo a segunda maior instituição internacional em 

número de afiliados, atrás somente da Associação Internacional de Federações de Atletismo, 

porém à frente da ONU (Organização das Nações Unidas) e do COI (Comitê Olímpico 

Internacional) com 205 e 193, respectivamente (MARINHO & NATACCI, 2016, p. 15). 

 

 

2. 3. Futebol e/é guerra 

 

Martini (2009) afirma que os mais antigos estudos relacionados à teoria da guerra 

remontam há mais de dois mil anos, e cita como exemplo o bastante conhecido livro A Arte 

da Guerra, de Sun Tzu, por ser considerado atual e por ainda ser bastante importante para o 

estudo das artes bélicas. Desta forma, é possível presumir que a guerra exista desde o início 

da humanidade, pois, ao longo de toda a história humana, sempre se teve conhecimento dos 

conflitos dos mais diversos povos, entre os quais podemos citar os egípcios, os fenícios, os 

romanos e os persas entre outros.  

 

Sendo assim, devido à importância que tem a guerra para um Estado, sendo motivo de 

mudanças drásticas na vida de seus habitantes, seu estudo desenvolveu-se significativamente. 

Por sua vez, os esportes modernos, entre eles o futebol, têm sido consideravelmente estudados 

na atualidade, entretanto, apesar desses estudos terem se desenvolvido bastante, eles ainda 

podem são relativamente recentes, visto que o esporte é uma disputa entre dois polos 

diferentes, quer sejam equipes, quer sejam apenas atletas competindo entre si, buscando 

resultados ou marcas melhores. 

 

Não se observar os princípios intrínsecos a uma teoria de guerra significa ter 

desvantagem em qualquer esporte, e, logicamente, não menos no futebol. Além disso, tal 
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inobservância diminuiria a natureza esportiva das interações entre as equipes, uma vez que o 

entretenimento daquele espectador que assiste a um jogo ou esporte competitivo não estaria 

presente.     

 

De acordo com Sun (2010), assim como muitos esportes, e, particularmente o futebol, 

a guerra é cruel, perigosa e cheia de estratégias. Sempre ocorrem lesões em uma guerra, ou 

seja, há sempre mortos e feridos, vencedores e derrotados. Na atividade esportiva, a única 

finalidade dos jogadores é ganhar o jogo. A meta de se alcançar a vitória em uma partida de 

futebol, por exemplo, é semelhante ao objetivo de se ganhar uma guerra, uma vez que glórias 

serão obtidas nos dois casos. Para vencer, nenhum dos componentes das duas equipes poupará 

esforços ao competirem uns com os outros. 

 

Assim como a atividade esportiva em geral, o futebol pode ser entendido em termos de 

guerra tais quais ataque e defesa, por exemplo. Se um grupo deseja alcançar uma meta, ele 

constantemente vai atacar e, consequentemente, abater, enquanto o outro grupo tentará 

defender para não perder seu território. Portanto, o processo de alcançar a meta em um jogo 

esportivo como o futebol não é complicado, uma vez que dois grupos vão constantemente 

atacar uns aos outros e se defender desses ataques constantes. Dessa forma, os jogadores são 

vistos como defensores que darão o seu melhor para proteger o seu próprio território, como se 

fossem soldados a defender o seu país. O resultado de um jogo de futebol pode ser 

compreendido através de duas expressões pertencentes ao domínio da guerra e, portanto, a 

esse linguajar bélico do futebol abordado nesta pesquisa, que são “vitória” e “derrota”.  

 

Ainda segundo Sun (2010), com a análise acima, o mapeamento de GUERRA no 

ESPORTE pode ser representado da seguinte forma: 

 

 Domínio fonte: GUERRA - domínio alvo: ESPORTE  

 

(a) tropas em uma guerra. - equipes em um evento esportivo 

 

(b) os soldados - jogadores/atletas  

 

(c) as batalhas - As partidas/jogos entre duas equipes 
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(d) os comandantes liderando as tropas - treinadores encarregados de dirigir o grupo 

 

(e) a perda de uma batalha - a derrota em uma partida esportiva 

 

(f) a vitória em uma batalha - a vitória em uma partida esportiva 

 

(g) a perda de uma guerra - a perda de um campeonato 

 

(h) a vitória em uma guerra – a conquista de um campeonato 

 

(i) táticas/estratégias em uma guerra - táticas/estratégias em um evento esportivo 

 

Tais mapeamentos, assim como o tema principal acima, indicam que a metáfora 

estrutural ESPORTE É GUERRA não se realiza de forma aleatória; em vez disso ela se baseia 

em correlações sistemáticas dentro da experiência popular com o tema da guerra. (SUN, 

2010).  

Assim como os soldados em uma guerra estão lutando pelos interesses de seus países, 

os jogadores participantes de um jogo de futebol, por exemplo, também estão lutando pela 

vitória na partida a fim de ganhar glórias para seu país (ou time de futebol). O papel dos 

jogadores em uma partida de esporte coletivo pode ser entendido através do conceito de 

soldados em uma guerra. Assim, o processo de atividade no futebol também pode ser 

entendido em termos guerra, tais como ataque e defesa, entre outros. 

 

Com base no mapeamento da metáfora estrutural acima (ESPORTE É GUERRA), 

outro, mais especificamente direcionado ao futebol, ilustrando a metáfora conceptual gerada a 

partir dela (FUTEBOL É GUERRA), pode ser feito: 

 

Domínio fonte: GUERRA – Domínio alvo: FUTEBOL 

 

(a) uma guerra – um campeonato de futebol 

 

(b) uma batalha – uma partida de futebol 

 

(c) um campo de batalha – um campo de futebol 
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(d) a população de uma cidade, um país – os torcedores de um clube, uma seleção 

 

(e) os soldados (combatentes) – os jogadores 

 

(f) países (Estados, nações) – clubes (times), seleções 

 

(g) Generais (comandantes) – técnicos de futebol 

 

(h) artilheiros – atacantes goleadores 

 

(i) táticas de guerra – táticas de jogo 

 

(j) vítimas (mortos) –  (clubes, times) derrotados 

 

(k) feridos – equipes (clubes/seleções) em desvantagem  

 

(l) vencedores da guerra – ganhadores do jogo (partida) 

 

(m) arrasar o adversário – golear (vencer por uma diferença grande no placar)  

 

(n) fuzilar – chutar com violência (força) contra a meta (o gol) adversária  

 

(o) canhão – chute potente desferido contra o gol (meta) adversário 

 

(p) bala (balaço) – bola chutada em alta velocidade contra o gol adversário 

 

2.3.1. Uma guerra de fato 

 

Nada melhor, para reforçar a forte presença dessa metáfora conceptual nos “domínios” 

do futebol, do que descrever como esse clima de disputa e essas metáforas, que remetem à 

guerra, absorvidos e difundidos através da imprensa e por outras pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com o futebol, já colaboraram efetivamente para que uma guerra saísse do 

plano abstrato para o concreto.    
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Em um momento da história de nossa civilização, já ocorreu, de fato, uma guerra real 

entre países, que foi fortemente fomentada pelo futebol (figura 2, p. 119, anexo). O episódio 

ficou conhecido como “A Guerra do Futebol” 2 e envolveu dois países da América Central: El 

Salvador e Honduras, em 1969.  

Escrevendo para o The Guardian, Bandini & Dart (2007) contam que quando, no 

primeiro jogo, Honduras venceu por 1 a 0 em Tegucigalpa, a população foi à loucura. Lutas 

irromperam-se entre os respectivos torcedores e o estádio foi incendiado. Jornais de ambos os 

países, antes do jogo, empreenderam uma campanha de ódio, calúnia e abuso, chamando uns 

aos outros de nazistas, anões, bêbados, sádicos, agressores e ladrões. Consequentemente, as 

coisas se deterioraram completamente a partir da segunda partida, em San Salvador, quando 

os jogadores da equipe visitante tiveram de suportar uma noite sem dormir antes do jogo, com 

ovos podres, ratos mortos e trapos fedorentos, todos sendo jogados pelas janelas quebradas de 

seu hotel. 

 

Torcedores hondurenhos foram brutalizados durante o jogo, além de a bandeira e o 

hino nacional do país também terem sido ridicularizados. “Sob tais condições, os jogadores de 

nossa seleção não conseguiram, compreensivelmente, ter a mente voltada para o jogo”, 

admitiu o treinador da equipe Hondurenha, Mario Griffin, depois que seu time perdeu por 3-0. 

“Eles tinham em suas mentes apenas o objetivo de saírem vivos. Tivemos muita sorte de 

perder”. Depois do jogo, carros foram incendiados nas ruas, vitrines foram quebradas e os 

hospitais locais estabeleceram novos recordes de público. Contudo, “milagrosamente, a 

equipe hondurenha, ainda assim, conseguiu chegar ao outro lado da fronteira sem perder um 

único homem,” afirmavam os jornais locais na ocasião. (BANDINI & DART, 2007). 

 

A tensão continuou a aumentar antes do terceiro jogo decisivo, no México, com a 

imprensa incentivando ainda mais o clima de guerra. Como cada país/seleção tinha vencido 

um jogo, não havia ilusões sobre o que aconteceria quando eles se encontrassem na Cidade do 

México para o confronto final. Rádio, televisão e jornais de ambos os lados “gritavam por 

sangue”. E, em 27 de junho, o dia do último e decisivo jogo, Honduras rompeu relações 

                                                            
2   Na verdade, ela também foi chamada de “A guerra das 100 horas”. Não se pode deixar de mencionar 
que havia uma série de outros fatores que, também, faziam parte da raiz do conflito: migração, comércio e 
disputas de terras na fronteira conspiravam para provocar agitação social entre os dois países, mas não foi antes 
da disputa de uma fase de melhor-de-três jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, realizados em 
1969, que o conflito alcançou seu ponto máximo. 
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diplomáticas com o país vizinho. El Salvador ganhou por 3 a 2, após prorrogação, e garantiu 

seu lugar na Copa do Mundo de 1970 (em que perderiam todos os seus três jogos sem marcar 

um único gol). Em 14 de julho, El Salvador já havia invadido Honduras. 

 

Quando a Organização dos Estados Americanos negociou um cessar-fogo em 20 de 

julho daquele ano, cerca de 1.000 a 2.000 pessoas já haviam morrido e mais de 100.000 

tinham se tornado refugiados. As tropas de El Salvador foram retiradas em agosto daquele 

ano, mas apenas 11 anos depois um tratado de paz entre as nações foi assinado. A guerra civil 

em El Salvador se estendeu de 1980 até 1992, quando a Corte Internacional de Justiça 

concedeu grande parte do território originalmente disputado a Honduras.  

 

Pode-se perceber, nesse texto, que metáforas linguísticas de guerra se misturam, 

chegando a substituir o relato literal dos acontecimentos. É possível dizer que os termos e 

expressões acima sublinhados são todos pertencentes ao MCI e ao frame de guerra e 

confronto violento. Disso, é possível depreender que essas metáforas linguísticas licenciadas 

pela metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA contribuíram, de certa forma, para essa 

materialização, ou seja, a saída do plano abstrato para o concreto e para a consequente 

eficácia dessa incitação, desse atiçamento realizado pela imprensa dos dois lados, levando por 

fim à referida guerra entre os dois países.  

 

 

 2.3.2. Futebol e guerra em textos, crônicas e na mídia esportiva em geral 

 

Alguns trechos de textos sobre futebol foram selecionados para ilustrar a grande 

ocorrência da metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA na mídia em geral e mais 

especificamente na crônica esportiva brasileira. 

 

O primeiro deles é um trecho de um texto de Armando Nogueira intitulado “México 

70” e que discorre sobre a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. 

 

(1) Trinta e duas batalhas, nenhuma baixa. Dezesseis países em luta ardente, 

durante vinte e um dias – ninguém morreu. Não há bandeiras de luto no 

mastro dos heróis futebol. (México 70, Armando Nogueira). 

 



 

48 
 

No trecho em questão, pode ser observada a representação da partida de futebol como 

uma batalha em que cada jogador representa um soldado lutando para defender a honra do seu 

país. O destaque para não ter havido ‘nenhuma baixa’ ilustra o fato de a seleção brasileira não 

ter perdido nenhum jogo. Tal metáfora significa não ter sofrido nenhuma derrota, assim como 

também significa a instanciação ‘ninguém morreu’. Os países em luta ardente são as seleções 

em disputa ferrenha pela Copa do Mundo. Todas almejam esse objetivo maior do futebol que 

é a conquista do título mundial de seleções. O fato de não haver bandeiras de luto no mastro 

dos heróis do futebol é destacado pelo escritor no intuito de observar que apesar de o evento 

ser representado como uma guerra e haver ‘dezesseis países em luta ardente’, ninguém sai 

perdendo, visto que a disputa em si já é uma vitória. A vitória do esporte em questão que, 

assim como a guerra, é capaz de gerar “heróis”.  

 

(2) O artilheiro passou por cima da bola e o zagueiro capitão soltou um 

canhão para o fundo das redes. (Diário de Pernambuco online, 01/02/2009). 

 

 Pode-se notar nesse segundo excerto que o termo artilheiro substitui “atacante” que, 

por sua vez, já remete ao linguajar relacionado à guerra. Quando se fala em zagueiro 

‘capitão’, logo se faz possível lembrar de um capitão como comandante em uma batalha em 

uma guerra. Por fim, para representar a força, ou seja, o vigor, a violência com que o referido 

capitão ou comandante executou sua ação, é mencionado que ele desferiu um ‘canhão’ (mais 

um termo relacionado à guerra), em outras palavras, o seu ‘chute’ em direção ao lado 

adversário. Este, por sua vez é representado no texto pela expressão ‘à meta adversária’, que, 

por sua vez, é representada metonimicamente no texto pela palavra ‘redes’ na expressão ‘para 

o fundo das redes adversárias’. 

 

(3) Dominou no peito e fuzilou! Atacante da Chape tem o golaço da rodada. 

(SporTV, É GOL, 30/09/2014). 

 

(4) Cruzeiro faz nova vítima, goleia o Náutico e se aproxima ainda mais do 

título. (ESPN futebol, 06/10/2013).   

 

(5) O time de guerreiros do Fluminense orgulhou o Brasil. Essa classificação 

é dedicada aos trogloditas do Argentinos Juniors. (Cosme Rímoli, R7, 

21/04/2011). 
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 Nos exemplos acima (3,4 e 5), o MCI de guerra está muito claramente representado 

através dos termos ‘fuzilou’, ‘vítima’ e ‘time de guerreiros’. Quando se diz que o atacante 

fuzilou (3), deseja-se representar o ímpeto com que ele desferiu o seu chute na bola contra o 

gol adversário. No segundo exemplo (4), outro termo referente ao modelo cognitivo 

idealizado de guerra é empregado. A palavra vítima, usada para fazer referência à equipe 

perdedora remete aos mortos em uma guerra, às baixas sofridas pelo país ou nação derrotada. 

Por fim, em (5) temos a clara personificação da guerra representada pela expressão ‘time de 

guerreiros’ a qual representa claramente os jogadores como ‘soldados’ combatendo em uma 

guerra, ou seja, uma equipe de ‘guerreiros’.   

 

 

2.3.3. Metáfora situada e nicho metafórico  

 

De acordo com Vereza, (2015) um texto inteiro pode ser formado como 

desdobramento de uma metáfora situada, a qual, por sua vez, organiza o encaminhamento do 

texto. Tal metáfora organiza o nicho metafórico que se trata de um texto elaborado a partir de 

uma ou mais delas. Ainda segundo a pesquisadora, a metáfora situada é sempre instável 

(online) e deliberada, sendo importante destacar que a metáfora conceptual que dá origem a 

ela precisa ser abrangente para criar a possibilidade do surgimento de outras metáforas 

situadas e suas instanciações. 

 

Pode-se observar que o trecho abaixo representa um nicho metafórico organizado a 

partir da metáfora situada TIME/CLUBE/SELEÇÃO DE FUTEBOL É 

PAÍS/NAÇÃO/PÁTRIA que, por sua vez, é licenciada pela metáfora conceptual abordada 

neste trabalho FUTEBOL É GUERRA. 

 

(6) O Time é de Guerreiros, mas quem é o inimigo? 

 

Não foi porque o Paulinho saiu. Nem porque o Fernandinho entrou. Ou 

porque o Felipão mexeu mal. Porque Jô e Fred não acertaram o pé. Porque o 

Neymar foi anulado. Porque o meio-campo evaporou. Ou porque faltou raça, 

vontade, aplicação. Os motivos que levaram a seleção brasileira a entrar em 

pânico na partida contra o Chile, no sábado 28, passaram longe das 

explicações mágicas para referendar ou desmontar análises táticas ao fim do 



 

50 
 

duelo. O pânico, que travou pernas e mentes, tomou a proporção que tomou 

durante 120 minutos do jogo porque todo mundo, da comissão técnica aos 

torcedores, pareceu se esquecer de que aquela era uma partida de futebol, e 

não uma guerra. Uma guerra construída desde a preleção, com a evocação da 

honra, da nação, do orgulho, do amor, da justiça divina e das lágrimas. O 

arsenal levou a equipe a entrar em campo com o peso de um país rendido 

pelo inimigo. 

 

Mas quem era o inimigo? 

 

A depender das reações ao fim da partida, eram todos: o rival que entrou na 

maldade, o juiz que errou no gol do Hulk, a desconfiança de quem apostou 

no fiasco, a imprensa que martelou todos os erros de uma equipe que não 

pode, não deve nem ouse pensar em perder o Mundial da redenção, o único 

capaz de expurgar nossas chagas expostas desde a Copa de 50. 

 

A construção do inimigo incorporou nas quatro linhas de campo mais que 

uma linguagem: incorporou na equipe o espírito de uma sociedade violenta 

em sua base. “Vencer”, afinal, é imperativo aos filhos chamados pelos pais 

de “campeões” antes mesmo de sair da fralda. A eles é dito o tempo todo: 

sejam homens, sejam dignos, passem no vestibular, atropelem os 

concorrentes, subam no emprego, queimem os rivais, aliem-se aos 

poderosos, mantenham a guarda, protejam os seus, espalhem alarmes e 

cercas elétricas, tenham cuidado com o vizinho, com o prefeito, com o 

padre, com todo mundo que tentar tomar seu dinheiro, sua honra, seu 

passado, e condenem à morte, pelas leis ou pela pistolagem, todos os que 

morderem seus calcanhares, a começar pelos vagabundos que vagam pelas 

ruas. 

 

Assim vivemos em estado permanente de guerra, declarada ou não, que pode 

ser vencida ou não, mas que não permite o sabor de uma trégua. E morremos 

um pouco a cada dia, sufocados, pressionados, equilibrando pratos, 

somatizando chutes na boca e lambendo botas para não chegar em casa com 

a vergonha de dizer: “fracassei”. 

 

Esse espírito do funcionário-padrão que se acredita guerreiro vitorioso está 

espalhado por todos os setores da equipe de Luiz Felipe Scolari. Dá para ver 
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no olho dos jogadores perfilados para cantar o hino à capela: as lágrimas, 

anteriores à partida, parecem o transbordamento não de uma alegria, mas de 

uma aflição que mal cabe no corpo. 

 

Aflição de quê? 

 

Da projeção de uma ideia de que a seleção não é a manifestação, mas a 

própria identidade de ‘nação’. Antes e depois dos jogos, a confirmação de 

que o ‘nacionalismo’ é de fato o último reduto dos idiotas parece claro 

quando nós (este escriba, inclusive) reproduzimos um discurso segundo o 

qual “aqui é Brasil, somos os donos dessa Copa e ninguém vai vir aqui ‘pisar 

em cima da nossa bandeira sem passar em cima dos nossos cadáveres’.”. 

 

Por isso vemos jogadores como David Luiz, ótimo zagueiro da seleção, 

correr para a torcida com os olhos cheios de lágrimas e o antebraço quase 

esfolado de tanto bater com a palma da mão para mostrar que ali corria 

sangue. Porque nada menos do que a salvaguarda dessa ideia esperamos dos 

‘guerreiros’, digo, jogadores da seleção. 

 

Sobrou para os chilenos, adversários dignos e vizinhos respeitáveis que 

durante 120 minutos foram nomeados ‘inimigos maior da pátria’ e sofreram 

a descortesia de ouvir as vaias dos anfitriões durante a execução de seu hino. 

Naquele momento estava claro que o Brasil havia levado a sério demais a 

ideia de que nós (nós: eu, você, a seleção, o vizinho, o dono da padaria e até 

o dono do jornal que você detesta) somos um time de ‘guerreiros’, que não 

desiste nunca, que não se dobra jamais e blábláblá. Por isso foi insuportável 

assistir à partida. Porque vimos no ‘campo’ (de batalha) ‘soldados’, e não 

jogadores de futebol, os artistas capazes de arrancar a graça em um jogo 

calculado por meio do drible, do improviso, da surpresa, da leveza e da 

amplitude. É quando o futebol deixa de ser uma concessão pra sorrir para se 

tornar uma ‘batalha’, triste como a mais ordinária das rotinas, em que só 

vence quem ‘mata’ mais e ‘morre’ menos. 

 

Ao fim do jogo, ainda confuso entre alívio, alegria e certa tristeza, assisti à 

exaustão a entrevista do goleiro Júlio César, herói da partida com dois 

pênaltis defendidos. Fosse uma guerra, seria laureado com medalhas de 

honra, 'palmas’ e ‘aplausos’, sem perceber que na próxima sexta-feira será 
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empurrado novamente para o front, de novo na linha de frente e que 

condecoração alguma o salvará da saraivada de tiros em caso de fracasso. 

Por isso, ao ouvi-lo falar de orgulho, honra e reconquista, senti apenas pena. 

Pena pelos quatro anos em que viveu como um apátrida por ter falhado nos 

gols contra a Holanda, na já distante Copa de 2010. Aquelas lágrimas não 

pareciam ser de alegria, como afirmou, mas de um ódio por tudo o que ouviu 

e pensou em ouvir em caso de novo fracasso: de todos os que colocariam às 

suas costas o projeto do que poderíamos ter sido e não fomos. Senti pena 

como sinto pena dos soldados, condecorados ou não, vitoriosos ou não, que 

colocam a valentia em teste e perdem sua vida por uma causa: a honra o 

orgulho, a bandeira, a glória, a nação. É em nome desses termos, tão 

abstratos como o vento, que os homens vão à luta não para espalhar a 

liberdade, como prometeram a eles, mas para morrer. 

 

Assim começam e terminam todas as guerras, concluí ao fim da entrevista do 

goleiro. Nenhum general motiva o soldado a morrer falando em barbárie, em 

terror, em destruição. Convence o sujeito a morrer falando sobre valores: a 

maldita honra, o maldito orgulho, a maldita bandeira, a maldita glória e a 

maldita nação (e a maldita evocação a Deus, claro, pai de todos sem 

distinção, mas que escolhe quem mata e quem morre conforme a amplitude 

da reza). 

 

Se em uma guerra não há vencedores, o Brasil não venceu a partida contra o 

Chile nem contra Camarões nem contra a Croácia e nem contra o México na 

Copa das Confederações, quando descobrimos um novo grito de guerra ao 

cantar o hino à capela. Perdemos todos. Perdemos no instante em que 

transformamos a partida em uma questão de honra e absorvemos no campo a 

linguagem de uma sociedade já suficientemente violenta e injusta e, em vez 

de alegrias e amplitudes, falamos em honra, orgulho, bandeira, glória e 

nação. Em nome de tudo isso matamos Júlio César por mais de quatro anos, 

e só agora damos a ele o direito de falar com a cabeça erguida diante da 

câmera – um direito negado a Barbosa, que não teve outra chance em 54. 

 

Ao fim da entrevista, pensei em telefonar ao goleiro da seleção brasileira, de 

quem não tenho o telefone, e dizer: meu amigo, só Deus (e meus pacientes 

vizinhos) sabe o quanto vibrei ao ver suas muitas defesas contra o Chile. 

Mas de minha parte pode ficar tranquilo: você não me devia nada. Você, ao 
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que tudo leva a crer, é um grande sujeito, com ou sem milagres redentores 

em campo, e não merece ser sacrificado em meu nome nem em nome de 

ninguém (as falhas em 2010 nem foram tão falhas assim). Essa guerra da 

Copa, como todas as guerras, é só uma velha ficção: por ela inventa-se um 

inimigo para unir uma nação em nome de muito pouco ou quase nada. 

Ficaremos felizes e guardaremos para sempre a lembranças da Copa se tudo 

der certo. Mas ainda assim será só futebol, e só terá graça se for só futebol. 

Quando vira guerra vira outra coisa. Vira trauma, vira pânico, vira tristeza. 

Mesmo quando levamos a taça, somos apenas a expressão daquela gente 

honesta, boa e comovida da música de Belchior. Aquela gente que caminha 

para a morte pensando em vencer no campo e na vida.                     

(PICHONELLI, 29/06/2014) 

 

É possível observar que, no texto acima, diversas instanciações da metáfora 

conceptual FUTEBOL É GUERRA, são organizadas através da metáfora situada 

TIME/CLUBE/SELEÇÃO DE FUTEBOL É PAÍS/NAÇÃO/PÁTRIA. Na metáfora situada 

presente no texto, um time, clube ou seleção de futebol é entendida (o) por meio do conceito 

de  país, nação ou pátria. Na representação em questão, quando se está disputando uma 

partida de futebol, não se está apenas disputando um jogo de forma amigável, porém, muito 

mais do que isso, estão em jogo valores pessoais e nacionais que vão muito além do esporte.  

 

Tais ocorrências são evidenciadas pelas várias metáforas linguísticas presentes no 

texto, tais como mata mais quem morre menos, inimigo maior, pisar em cima da nossa 

bandeira sem passar em cima dos nossos cadáveres, herói, soldados condecorados ou não, 

vitoriosos, que colocam a valentia em teste, perdem sua vida por uma causa, honra, orgulho, 

bandeira, glória, nação e apátrida entre outros. Tais instanciações mostram perfeitamente a 

organização do texto em um nicho metafórico surgido a partir da metáfora situada citada 

acima que por sua vez está inserida na metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA. 

 

 

2.4. Futebol, Política e Ideologia 

 

De acordo com Viana (2010) pode-se afirmar que, politicamente, o futebol é muito 

conservador e que este caráter conservador pode ser reconhecido através de certos pontos 
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básicos: o primeiro deles, facilmente perceptível nos mais diversos lugares em que o esporte é 

praticado, é o fato de que ele reforça a identidade nacional. 

 

O que faz a especificidade do futebol é que ele se desenvolve num espaço 
nacional. Não apenas porque quase todos no Brasil, estão concernidos pelo 
futebol. Mas porque qualquer time pode, em tese, competir com qualquer 
outro, porque os jogadores podem mudar de time, porque, no universo 
futebolístico, tudo se relaciona com tudo num clima geral de 
autotransparência, apesar dos conchavos e manipulações dos cartolas. A 
‘sociedade futebolística’ é política precisamente pelo fato de alcançar essa 
dimensão nacional. (Debrun, 1983, p. 89).  

         

             Viana (2010) comenta que tal influência é muito mais forte e perceptível, cabendo 

dizer aqui que, não apenas no Brasil, mas pelo mundo todo, em períodos de copa do mundo. 

Desta forma, o futebol reforçaria os valores da sociedade capitalista competitiva, e por esse 

motivo, a competição tem se tornado o único objetivo de tal esporte para muitos, fato esse que 

colabora para acirrar a violência física e verbal, esta última que, por sua vez, seria uma das 

manifestações do linguajar bélico, representado e analisado neste trabalho através da metáfora 

FUTEBOL É GUERRA.  

 

O autor segue dizendo que, de acordo com tal ideologia, os perdedores da “competição 

social”, por causa dos valores dominantes, seriam tomados como perdedores na vida. Por essa 

razão, eles precisariam compensar isso de alguma maneira, e no Brasil, e, particularmente nas 

camadas menos abastadas da população, o lugar para essa compensação é o futebol.  

 

A personalidade competidora é inerente ao futebol e é por isso que a competição não 

se restringe ao campo. Ela também se manifesta fora dele, na torcida, nas gozações recíprocas 

do dia a dia entre os torcedores, em que cada qual tenta enaltecer o seu clube, dizendo, por 

exemplo, que se não é o atual campeão, no passado o foi muitas vezes e que já teve os 

maiores craques ou que tem a maior torcida. Essa “competição” sobre quem tem ou teve mais 

títulos, ou melhores jogadores, também pode, por vezes, assumir o linguajar bélico licenciado 

pela metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA, como em: O Santos de Pelé destruiria o 

seu Flamengo de Zico fácil, fácil. Quem venceu mais vezes? Quem conquistou mais títulos? É 

através disso que o linguajar bélico e as representações da metáfora conceptual em questão 

são fomentados.  
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Viana (2010) ainda conclui que o futebol é um produto humano, social e histórico, e 

como toda criação humana, da mesma forma que a arte, a religião, a ciência e outros fetiches, 

ele também não pode ser considerado, em nada, sagrado. 

 

O futebol, de acordo com Da Matta (1982), seria um espaço em que a sociedade se 

expressaria simbolicamente, manifestando-se e deixando-se descobrir. Dessa forma, através 

dessa expressividade, ele seria uma representação da sociedade, mas não de maneira isenta. 

De certa forma ele teria a função de desviar a atenção das pessoas de coisas mais sérias como 

a economia e a política. Sendo assim, o futebol, como uma das formas simbólicas, não seria 

ideológico, mas assim se tornaria, ao ser utilizado, em alguns contextos sociais, no intuito de 

fazer prevalecer valores e verdades de certa ideologia que se pretende tornar hegemônica.  

 

Da Matta segue ponderando que no futebol, assim como nos jogos em geral, muitos 

dos temas mais comuns das ideologias políticas costumam surgir, passando a integrá-lo. Um 

dos mais evidentes é o do nacionalismo. Da mesma maneira que em territórios internacionais, 

pode-se observar que uma espécie de união nacional é formada em torno da equipe que 

representaria todos os brasileiros, no caso do nosso país ou todos os indivíduos de uma nação 

estrangeira, no caso de algum outro país. Desta forma, todo o país ou nação poderia ser 

tomado como algo monolítico e unívoco. 

 

Assim sendo, o pesquisador segue dizendo que em todas as vezes que uma seleção de 

algum país joga, há uma sobreposição dos símbolos desse país, tais como a bandeira, o 

uniforme, geralmente representando as cores da bandeira, e a própria seleção. 

Consequentemente, por estarem representando a nação em questão, algumas daquelas tidas 

como as melhores qualidades daquele povo, que no caso do povo brasileiro, poderíamos citar 

a “raça”, “a malícia”, e “a garra”, além da própria capacidade técnica e da sorte, entre outras. 

Da mesma forma que a vitória é creditada a características tidas como próprias do povo e do 

país, no caso o povo brasileiro, a derrota também é atribuída a características nacionais como 

o atraso do país, o seu subdesenvolvimento, principalmente em relação a organização no 

esporte e à preparação física dos atletas. Ainda segundo Da Matta (1982), o nacionalismo, da 

mesma forma que o bairrismo, possibilita ao esporte o status de uma forma de ascensão 

nacional (regional, do caso do bairrismo) ou internacional. 
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O antropólogo afirma também que, sendo o futebol um esporte de massas (muitos 

jogadores em comparação com outros esportes) para massas (grande número de expectadores) 

o torcedor não vê apenas um jogo, mas sim, também, uma ação organizada, de massas, com 

grande participação do caráter de associação que um clube pode propiciar. Dessa forma, de 

acordo com as representações originadas por essa visão, os clubes de massa, como o 

Flamengo no Rio de Janeiro e o Corinthians em São Paulo, geralmente são tomados como 

detentores de garra e coragem, não tendo como características nem a acomodação nem a 

apatia, ao passo que os clubes de elite, por sua vez, são relativamente isentados de machismo, 

podendo ser revestidos com um manto de fidalguia, bom comportamento e disciplina como o 

Fluminense no Rio de Janeiro e o São Paulo no estado de São Paulo.  

 

2.5. Futebol e metáfora 

 

De acordo com Andrade (2014), mais conhecido como Tostão, ex-jogador da seleção 

brasileira de futebol, e participante da campanha do tricampeonato mundial na Copa do 

Mundo do México em 1970, o futebol pode ser observado, analisado, entendido, admirado e 

pensado de diversas maneiras. Ele afirma que tal diversidade de interpretações, a graça do 

jogo e a imprevisibilidade inerente a esse esporte fazem dele o mais popular e também o mais 

emocionante e incrível do mundo. Segundo Andrade, o futebol costuma ser visto como um 

jogo que envolve habilidade, criatividade e fantasia, ou, em suas próprias palavras:  

 

Um jogo técnico, científico, pragmático e planejado; uma disputa corporal e 
de força física; um balé; uma metáfora da vida, com seus dramas, dualidades 
e emoções; um grande negócio (cada vez mais); um entretenimento; uma 
catarse para os torcedores; uma manifestação cultural, política e sociológica; 
de todas essas formas e de outras que se possa imaginar (ANDRADE, 2014). 
 

 

2.5.1. Futebol como metáfora da vida: a metáfora conceptual A VIDA É UM JOGO. 

 

De acordo com Lamas (2013) e como citado por Andrade (2014),  entre vários outros, 

um dos motivos que fazem o futebol ser fascinante é que, mais do que qualquer esporte, em 

muitos aspectos e ocasiões ele pode representar uma metáfora da vida. Diversas frases 

utilizadas por comentaristas, narradores, repórteres, jogadores, técnicos, torcedores e até por 

dirigentes para definir uma situação de uma partida ou até mesmo o próprio esporte também 

servem e são utilizadas para assuntos da nossa vida cotidiana.  
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Uma metáfora que exerce bastante influência, e a qual se pode dizer que a metáfora 

conceptual FUTEBOL É GUERRA, objeto de pesquisa deste trabalho, subjaz, é a metáfora A 

VIDA É UM JOGO. No caso do Brasil, mais especificamente, podemos dizer que ela se 

transforma, na maioria dos casos, em: A VIDA É UM JOGO DE FUTEBOL. Devido à 

grande influência do futebol na vida das pessoas e, mais particularmente, na dos brasileiros, 

consideramos de significante relevância abordar e exemplificar tal metáfora conceptual mais 

detalhadamente, como faremos a seguir.  

 

Muitas de suas instanciações podem ser ouvidas todos os dias em conversas 

corriqueiras do nosso cotidiano e várias delas podem também ser encontradas em textos 

escritos e divulgados nos veículos de comunicação, uma vez que são usadas para expressar e 

ilustrar as mais diversas situações da vida.  

 

Algumas das mais recorrentes delas estão listadas a seguir junto a seu significado no 

futebol, acompanhadas de suas possíveis interpretações no cotidiano. 

 

 

• Embolar o meio de campo. 

  

- Significado no futebol: quando vários jogadores de ambas as equipes participantes de uma 

partida de futebol se amontoam e, consequentemente, “se embolam” no meio do campo de 

futebol. 

 

- Significado no cotidiano: quando alguma coisa se torna confusa e aparentemente difícil de 

resolver.  

 

- Exemplo: Estava tudo fluindo bem no trânsito, mas um acidente aconteceu e aí embolou o 

meio de campo todo. 

 

 

• Suar a camisa. 
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- Significado no futebol: quando um jogador ao correr, sua a camisa que está vestindo para 

representar a sua equipe. 

 

- Significado no cotidiano: se esforçar para executar bem alguma tarefa a que tenha se 

proposto. 

 

- Exemplo: Jorge teve que suar a camisa pra equilibrar o orçamento da empresa. 

 

 

• Pisar na bola. 

 

- Significado no futebol: quando um jogador (literalmente) pisa na bola de futebol e, 

consequentemente, escorrega ou cai em campo. 

 

- Significado no cotidiano: fazer alguma coisa desagradável e/ou prejudicial contra alguém, 

errar. 

 

- Exemplos: Ele pisou na bola comigo, não fez nada do que pedi. 

        Deu outra oportunidade ao empregado, mas ele pisou na bola, começou a faltar 

ao trabalho novamente. 

 

 

• Jogar(a)/colocar(a) pra escanteio. 

 

- Significado no futebol: quando um jogador chuta a bola pela linha de fundo do seu campo de 

defesa. 

 

- Significado no cotidiano: desprezar ou ser desprezado por alguém ou descartado em alguma 

situação ou oportunidade na vida. 

 

-Exemplos: Era a chance que ele tanto queria, mas foi colocado pra escanteio. 

       Paula jogou Roberto pra escanteio ao conhecer Sidney. 
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• Levar/tomar bola nas costas. 

 

- Significado no futebol: situação em que um jogador, geralmente um jogador que exerce a 

função de lateral, avança muito em direção ao campo adversário e quando sua equipe perde a 

bola repentinamente, ela é lançada por cima de sua cabeça, às suas costas. Consequentemente, 

por não ter tido ele tempo suficiente para recuar e interceptá-la, o passe chega ao jogador da 

equipe adversária, colocando em risco a meta da sua equipe. 

 

- Significado no cotidiano: Quando alguém é enganado em qualquer tipo de situação ou 

quando sofre uma traição em um relacionamento amoroso. 

 

- Exemplos: Meu sócio me roubou. Levei uma bola nas costas. 

        João está tomando bola nas costas da namorada dele.  

 

 

• Não dar bola. 

 

- Significado no futebol: Não passar a bola para um companheiro de equipe por algum 

motivo. 

 

- Significado no cotidiano: Não se interessar e, consequentemente, não dar atenção à outra 

pessoa que a solicita, não apenas, mas, principalmente, em relacionamentos amorosos. 

 

- Exemplos: Chamei o garçom, mas ele nem me deu bola. 

        Sou louco por ela, mas ela não me dá bola. 

 

 

• Ficar no zero a zero 

 

- Significado no futebol: Jogo em que nenhuma das equipes marca gols na partida. 

 

- Significado no cotidiano: Não conquistar alguém que se pretende ou não conseguir avançar 

para uma relação sexual. 

- Exemplos: Nesse Carnaval, não quero ficar no zero a zero. 
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        Eu tentei de tudo pra levá-la pra cama, mas ela não cedeu e ficamos mesmo no 

zero a zero.  

 

 

• Ser um/uma bola murcha. 

 

- Significado no futebol: Referência a um jogador com pouca ou sem habilidade em alusão à 

impossibilidade de se jogar perfeitamente com uma bola vazia.  

 

- Significado no cotidiano: Referência pejorativa a alguém em relação a sua habilidade para 

exercer determinada atividade ou a sua personalidade. 

 

- Exemplos: Pedro é um bola murcha, não vai não vai conseguir nada com ela. 

        Ele é um bola murcha, não vai conseguir evoluir na empresa. 

 

 

• Ser ou estar de bola cheia. 

 

- Significado no futebol: Ter muita habilidade para praticar o esporte ou jogar muito bem em 

uma partida. 

 

- Significado no cotidiano: Ser muito bom em alguma atividade ou estar muito bem no 

conceito das outras pessoas. 

 

- Exemplo: Você está de bola cheia. O patrão elogiou muito o seu trabalho. 

 

 

• Bater um bolão. 

 

- Significado no futebol: Jogar muito bem, ter muita habilidade para o esporte. 

 

- Significado no cotidiano: Ser muito bom em alguma coisa ou ter uma aparência atraente. 

 

- Exemplos: Nossa! Como essa garota é linda. Ela bate um bolão. 
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        Eu li o seu artigo. Que texto, hein? Tá batendo um bolão! 

 

 

• Estar/ficar na retranca. 

 

- Significado no futebol: Quando uma equipe se coloca em uma postura defensiva em campo, 

praticamente abdicando do ataque, esperando uma chance de contra-atacar caso a 

oportunidade surja, ou apenas se contentando com o empate caso esta não aconteça. Ou seja, 

nesse caso, prioriza-se a defesa. 

 

- Significado no cotidiano: não ceder a uma solicitação ou pedido com facilidade. 

 

- Exemplo: Estou tentando conquistar essa garota há um bom tempo, mas ela está na retranca. 

 

 

• Entrar de sola. 

 

- Significado no futebol: Jogada desleal em que o jogador, em uma disputa, entra com as 

travas da sua chuteira (a sola do pé) por cima da bola, intimidando o outro jogador, fazendo 

com que ele tire o seu pé da disputa ou, caso este não se intimide ou não tenha tempo para 

reagir, o atingindo com o risco de machucá-lo seriamente. 

 

- Significado no cotidiano: Usar de muito empenho para se obter algo que se deseja ou ser 

muito rude no trato com outra pessoa. 

 

- Exemplos: Entrei de sola nesse novo projeto da empresa. 

        Entrei de sola, falei tudo o que ela merecia ouvir. 

 

 

• Chutar. 

 

- Significado no futebol: arremessar a bola com chute ou pontapé. 
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- Significado no cotidiano: Dar uma resposta na tentativa de acertar, mas sem ter certeza de 

que está correta. 

 

- Exemplos: Não estudei, então tive de chutar em várias questões da prova. 

        Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Não sei, mas vou chutar... 

 

 

• Estou na área, se derrubar é pênalti. 

 

- Significado no futebol: Indica que se um jogador estiver dentro da grande área do campo de 

futebol e for derrubado por um oponente, será marcado o pênalti contra a equipe do jogador 

que cometeu a infração, ou seja, a penalidade máxima do futebol. 

 

- Significado no cotidiano: É usado pra indicar que se está disposto e pronto pra qualquer 

atividade em um determinado local. 

 

- Exemplo: Cheguei, podem contar comigo, tô na área, se derrubar é pênalti. 

 

 

• Um a zero. 

 

- Significado no futebol: placar de uma partida quando uma equipe marcou um gol e o 

adversário não marcou nenhum. 

 

- Significado no cotidiano: quando alguém está certo/errado em alguma coisa que disse ou 

fez. 

 

- Exemplos: Não falei que ele seria o novo diretor? Um a zero pra mim. 

                  Você não vai me ajudar? Um a zero pra você. 

 

 

• Tirar o time de campo. 
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- Significado no futebol: Quando, por não concordar com algo durante a partida, o técnico da 

equipe ou um dirigente ordena a seus jogadores que se retirem do campo, desistindo assim de 

continuar na disputa da partida. 

 

- Significado no cotidiano: Desistir de algo. 

 

- Exemplos: Não da mais pra trabalhar aqui, vou tirar meu time de campo. 

                  Não dava mais pra esperar a boa vontade dele, tirei meu time de campo. 

 

 

• Pendurar as chuteiras. 

 

- Significado no futebol: Quando um jogador se aposenta, pendura seu instrumento de 

trabalho, ou seja, as chuteiras. 

 

- Significado no cotidiano: Esse significado de aposentar-se do ofício futebol foi estendido 

para fazer referência a qualquer profissão, mas também significa quando alguém, 

simplesmente, deixa de fazer algo que era costume. 

 

- Exemplos: Antônio trabalhou 30 anos naquela fábrica, mas agora vai pendurar as chuteiras. 

André saia pra balada todos os finais de semana, mas agora disse que pendurou as chuteiras. 

 

 

• Correr pro abraço. 

 

- Significado no futebol: Comemorar abraçando os companheiros de equipe após marcar um 

gol. 

 

- Significado no cotidiano: Comemorar uma conquista. 

 

- Exemplo: Depois que eu terminar o mestrado, vai ser só correr pro abraço. 

 

 

• Baixar a bola. 
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- Significado no futebol: Dominar uma bola (um lançamento) que vem pelo alto e colocá-la 

no gramado. 

 

- Significado no cotidiano: usa-se para avisar ou repreender alguém que esteja agindo com 

prepotência e/ou arrogância. 

- Exemplo: Baixa essa bola que você não é tão importante assim não. 

 

 

• Dar bola fora. 

 

- Significado no futebol: Errar o alvo ao tentar chutar a bola em direção ao gol adversário. 

 

- Significado no cotidiano: cometer uma gafe. 

 

- Exemplo: Ela deu a maior bola fora, trocou o nome da namorada. 

 

 

• Show de bola. 

 

- Significado no futebol: Quando algum jogador ou uma equipe apresentam um futebol bonito 

e de muita qualidade. 

 

- Significado no cotidiano: Dizemos de alguma coisa que é muito boa ou bonita e tem grande 

aprovação.   

 

- Exemplos: Esse novo CD do Capital Inicial é show de bola. 

                  Caramba! Esse espetáculo é show de bola. 

 

 

• Vestir a camisa. 

 

- Significado no futebol: Quando algum jogador muda de clube, ao ser apresentado, a 

primeira coisa que ele faz, perante a mídia, é vestir a camisa desse clube. 
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- Significado no cotidiano: Dedicar-se com afinco a uma empreitada ou a uma empresa 

 

- Exemplos: Ele se dedica totalmente, hein? Veste a camisa da firma mesmo! 

                  Gostei de ver a disposição pra ajudar na obra! Vestiu a camisa, hein?! 

 

 

• Estar com a bola toda (pra si). 

 

- Significado no futebol: Ter a posse da bola sem que haja nenhum adversário para ameaçá-la. 

 

- Significado no cotidiano: Estar em posição privilegiada e/ou em alta no conceito de alguém. 

 

- Exemplos: Pedro é o novo presidente da empresa, está com a bola toda. 

                  Ele não está mais com essa bola toda, já foi mais atraente. 

 

 

• Deixar/ficar de fora da jogada 

 

- Significado no futebol: Não participar de um lance da partida, voluntária ou 

involuntariamente. 

 

- Significado no cotidiano: Não participar de algo por vontade própria ou não. 

 

- Exemplos: Pode me deixar de fora dessa jogada, não quero participar disso, é ilegal.  

                  Ficou de fora da jogada, não quiseram dividir o prêmio com ele. 

 

 

• Bater na trave. 

 

- Significado no futebol: Chutar a bola em direção à meta/gol adversário, mas acertar uma das 

balizes do campo. 

 

- Significado no cotidiano: Quase conseguir algo ou algum objetivo. 
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- Exemplo: Fiquei em quinto lugar no concurso. Bati na trave, eram quatro vagas. 

 

 

• Acontecer aos quarenta e cinco do segundo tempo. 

 

- Significado no futebol: Quando um lance importante acontece no minuto final da segunda 

etapa da partida. 

 

- Significado no cotidiano: Quando só se consegue fazer algo no último instante em que se 

poderia fazê-lo. 

 

- Exemplo: Cheguei aos quarenta e cinco do segundo tempo. Quase perco a prova. 

 

 

• Empatar. 

 

- Significado no futebol: Igualar o placar quando se está em desvantagem. 

 

- Significado no cotidiano: Atrapalhar. 

 

- Exemplos: Fique lá do outro lado pra não empatar o meu serviço. 

                  O irmão mais novo dela ficou empatando o  namoro.  

 

 

• Virar o jogo. 

 

- Significado no futebol: reverter um placar adverso. 

 

- Significado no cotidiano: reverter uma situação adversa. 

 

- Exemplo: A situação da empresa não é boa, mas com muito trabalho, vamos virar esse jogo.  
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Como pudemos observar com os exemplos acima, a ocorrência da metáfora A VIDA É 

UM JOGO, subjacente às metáforas conceptuais JOGO É GUERRA e à “derivada” desta, 

FUTEBOL É GUERRA, é muito frequente e marcante na linguagem das pessoas em suas 

conversas diárias e, de maneira especial, na linguagem cotidiana do Brasileiro. Tal 

constatação ilustra a importância elevada dada a esse esporte em nosso país. No capítulo a 

seguir, será explicitada a metodologia através da qual o linguajar bélico do futebol será 

analisado sob o viés da metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA.  
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa, um estudo de caráter qualitativo e empírico analisará, em um jornal da 

mídia especializada, o jornal Lance!, e, de maneira complementar, em outros veículos da 

mídia, como sites, blogs, redes sociais, etc. os usos, as diferenças, as aproximações e as 

gradações das ocorrências do linguajar bélico do futebol, licenciados pela metáfora 

conceptual FUTEBOL É GUERRA. O corpus do trabalho foi compõe-se de 16 edições do 

diário especializado em jornalismo esportivo Lance!, de 1º a 16 de agosto de 2016. Os 

excertos foram selecionados em diversas seções do jornal e englobaram textos tais como 

reportagens e crônicas sobre o futebol em geral e análises das atuações dos jogadores, 

técnicos e árbitros de futebol antes e após os jogos.  

Foram selecionados 196 excertos e identificadas 304 metáforas linguísticas licenciadas 

pela metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA, sob a partir da qual a linguagem bélica do 

futebol é analisada neste trabalho. Para isso, foi utilizado um método que, de acordo com seus 

criadores, pode ser aplicado de forma confiável para identificar palavras usadas 

metaforicamente no discurso, uma ferramenta que pode ser usada amplamente em vários 

contextos de pesquisa. Tal método identificado como o procedimento de identificação de 

metáforas, doravante PIM, foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa Pragglejaz e passa a ser 

descrito a seguir. 

 

 

3.1. PIM: Procedimento de Identificação de Metáforas 

 

Segundo os pesquisadores do Grupo Pragglejaz, um dos maiores desenvolvimentos 

das pesquisas sobre metáfora nos últimos tempos vem sendo o foco na identificação e 

explicação da linguagem metafórica no discurso real. Exemplos isolados, construídos, 

constantemente encontrados em pesquisas sobre a linguagem ou em estímulos criados por 

psicólogos, com objetivos experimentais, fornecem um material importante para o estudo da 

estrutura e função das metáforas. Entretanto, fazer afirmações sobre a onipresença e 

compreensão realista da linguagem metafórica exige que os investigadores explorem 

“metáforas no mundo real”, como são produzidas na fala e na escrita, em diferentes situações.  

 

O principal obstáculo nesta linha de trabalho, entretanto, é que as intuições dos 

pesquisadores são muitas vezes divergentes em relação ao que realmente se trata de uma 
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palavra ou expressão metafórica. Estudiosos das metáforas geralmente não fornecem critérios 

para as suas investigações empíricas, detalhando o que é – e o que não é – metafórico, e não é 

surpreendente que eles mantenham o foco em diferentes aspectos da linguagem metafórica, 

dependendo de sua orientação teórica e de seu objetivo de pesquisa (PRAGGLEJAZ GROUP, 

2007, p. 134). 

  

A variação nas intuições e a falta de precisão sobre o que pode ser considerado 

metafórico dificultam muito a comparação de diferentes análises empíricas. A falta de 

concordância em relação aos critérios preestabelecidos para a identificação de metáforas em 

particular, dificulta qualquer análise de argumentos teóricos sobre a frequência das metáforas, 

sua organização no discurso e possíveis relações entre linguagem metafórica e pensamento 

metafórico (CAMERON, 2003; SEMINO, HEYWOOD & SHORT, 2004). 

 

Sendo assim, um grupo de pesquisadores, visando a resolver tais problemas, 

desenvolveu um método para a identificação de metáforas. Abaixo, os pesquisadores do grupo 

Pragglejazz descrevem, em seu artigo de 2007, alguns aspectos de sua pesquisa que resultou 

no procedimento de identificação de metáforas proposto pelo grupo, o PIM. 

 

Sendo um grupo de especialistas em metáforas vindos de diferentes áreas 

acadêmicas, tentamos desenvolver um método objetivo, confiável e flexível 

para a identificação de palavras usadas metaforicamente na linguagem falada 

e escrita. […] Esse procedimento de pesquisa estabelece para cada unidade 

lexical em um trecho do discurso, se a sua utilização no contexto em questão 

pode ser descrita como metafórica. O nosso procedimento propõe uma 

abordagem macro em vez de micro estrutural, de modo que é possível 

considerar um grande número de palavras que tenham um significado 

metafórico através da sua utilização no contexto. Entendemos que é 

necessário decidir se uma palavra tem ou não um significado metafórico; no 

entanto, reconhecemos que as palavras e a língua, de modo geral, divergem 

no grau de metaforicidade. (PRAGGLEJAZ GROUP, 2007, p. 2. [2009]). 

 

 Embora não estivessem preocupados em determinar se os autores e falantes reais têm 

a intenção de expressar significados metafóricos em algumas de suas palavras, os 

pesquisadores do grupo acreditam que o PIM pode ser tomado como um método confiável de 

pesquisa para determinar se certas palavras em determinados contextos carregam um 
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significado metafórico. “Não estamos preocupados, neste momento, em identificar 

declarações metafóricas ou encontrar metáforas linguísticas convencionais, no entanto, elas 

podem surgir de metáforas conceituais estabelecidas.” (PRAGGLEJAZ GROUP, p.2. 2007 

[2009]). Mais adiante, no mesmo artigo, os pesquisadores completam:  

 

Não estamos afirmando que o nosso procedimento de identificação reflete o 
que os ouvintes ou leitores comuns fazem quando acreditam que uma 
palavra está sendo usada metaforicamente. Finalmente, enfatizamos que 
qualquer decisão de não destacar uma palavra como metafórica no contexto 
não significa que esta palavra está sendo usada literalmente (isto é, a palavra 
pode expressar uma metonímia, uma hipérbole ou outro tipo de figura do 
idioma). Nosso principal objetivo é apenas fornecer uma ferramenta de 
busca que é relativamente simples de usar e pode ser adaptada por 
pesquisadores interessados no conteúdo metafórico do discurso natural. ( 
PRAGGLEJAZ GROUP, p.2 2007 [2009]). 

 

Abaixo, o procedimento de identificação de metáforas é detalhado como seus 

desenvolvedores o descrevem. 

 

3.1.1 Processo e explicação 

 

A seguir, o detalhamento do PIM: 

 

1.  

O texto/discurso deve ser lido na íntegra para que uma compreensão geral de seu significado 

seja estabelecida. 

 

2. 

Devem-se definir as unidades lexicais do texto/discurso. 

 

3.  

(a) Cada unidade lexical do texto, deverá ter o seu significado determinado no contexto 

específico em questão, ou seja, a maneira pela qual ele está se referindo a uma entidade, 

relação ou atributo na situação evocada pelo texto (significado contextual). Deve-se levar em 

conta o exposto, e a unidade lexical anterior. 
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(b) Para cada unidade lexical, deve-se determinar se há um significado mais corrente, mais 

básico em outros contextos do que no contexto dado. Para nossos propósitos, significados 

básicos tendem a ser: 

- Mais concretos (o que evocam é mais fácil de imaginar, ver, ouvir, sentir, cheirar e provar); 

- Relacionados ao funcionamento do corpo; 

- Mais precisos (ao contrário de vagos); 

- Historicamente mais antigos; 

Significados básicos não são, necessariamente, os mais comuns da unidade lexical. 

 

(c) Se a unidade lexical tiver um significado atual/contemporâneo mais básico em outros 

contextos do que no contexto analisado, deve-se decidir se o significado contextual se opõe ao 

significado básico, mas pode ser entendido em comparação a ele. 

 

4.  

Se sim, a unidade lexical deverá ser identificada como metafórica.  (PRAGGLEJAZ GROUP, 

2007, p.4 [2009]) 

 

Podemos observar que o método acima descrito baseia-se na análise comparativa entre 

o significado contextual e o significado básico da unidade lexical, residindo a metaforicidade 

(da expressão) no fato de o significado contextual se opor ao significado básico, sem deixar, 

entretanto, de poder ser entendido em uma relação de comparação a ele.  

 

Com o auxílio do método acima, proposto pelos pesquisadores do grupo Pragglejaz, 

poderá ser determinada a metaforicidade das unidades lexicais que compuserem as expressões 

escolhidas no jornal especializado selecionado, o jornal Lance! e nos demais veículos 

selecionados para a pesquisa e, uma vez confirmada a metaforidade, tais expressões poderão 

ser analisadas no contexto da pesquisa, com o objetivo de descrever e detectar o seu maior ou 

menor belicismo, além de relacionar e caracterizar as suas implicações dentro de alguns dos 

diversos aspectos abrangidos pelo futebol, entre os quais, além do linguístico-discursivo, 

figurarão também, tanto quanto possível, o caráter social e o ideológico do evento. 
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3.1.2. Complementação da pesquisa 

 

Além das análises dos discursos presentes no jornal esportivo especializado 

selecionado, a qual será feita através dos procedimentos descritos acima, a pesquisa será 

complementada pela análise do discurso e das atitudes de torcedores, jogadores, treinadores e 

dirigentes na mídia escrita, falada, digital  através da observação, análise e interpretação do 

discurso e comportamento dos envolvidos com o evento nos veículos de comunicação 

mencionados, e, também, dentro e fora dos estádios e dos campos de futebol.  

Ela terá como instrumentos  a  análise e interpretação de produções de escritores e 

cronistas de futebol, como as do texto de Matheus Pichonelli, “O time é de guerreiros, mas 

quem é o inimigo?” (modelo do nicho metafórico presente neste trabalho), por exemplo, 

realizadas anteriormente, nesta mesma pesquisa e. Outro instrumento utilizado será a 

observação das atitudes e do comportamento de jogadores, torcedores e dirigentes de clubes e 

de torcidas organizadas através de reportagens na mídia especializada e manifestações na 

internet. Também levaremos em consideração as atitudes e cantos das torcidas relacionados à 

guerra e ao poder, além de imagens de jogadores fazendo gestos bélicos em comemorações de 

gols, simulando atirar com as mãos, por exemplo. (imagens 6 e 7, pp. 123 e 124).  

Também buscaremos compreender como e até que ponto esse linguajar de guerra 

influencia, incita e é incitado pelas brigas entre e dentro das próprias torcidas. 
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4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

4.1. Análise da metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA nos textos do jornal 

Lance!  

       

O corpus foi composto por 16 edições do diário especializado em jornalismo esportivo 

Lance!, abrangendo o período de 1º a 16 de agosto de 2016. Tal veículo foi escolhido porque, 

além de ser especializado em esportes em geral, como destacado acima, ele dá grande ênfase à 

cobertura do futebol. Os excertos foram selecionados em diversas seções do jornal e 

englobaram textos tais como reportagens e crônicas sobre o futebol em geral e análises das 

atuações dos jogadores, técnicos e árbitros de futebol antes e após os jogos. 

 

Foram selecionados 196 excertos e identificadas 304 metáforas linguísticas (ou índices 

linguísticos) licenciadas pela metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA, sob a luz da qual 

o linguajar bélico do futebol é analisado neste trabalho. Para a análise do corpus, adotamos a 

categorização proposta por Espíndola (2013), composta por quatro categorias, enriquecida por 

uma proposição sugerida por esta pesquisa contendo mais duas categorias. 

 

A categorização proposta por Espíndola (2013) consiste em quatro categorias, 

descritas a seguir: 

 

1- o evento como um todo sendo denominado como guerra, luta, duelo, disputa; 

 

2- espaços próprios de guerra;  

 

3- ações específicas dos envolvidos em uma partida de futebol 3; 

 

4- instrumentos utilizados em uma guerra.4; 

 

À proposta de Espíndola, adicionamos as duas categorias a seguir:  
                                                            
3   Vale salientar que as expressões em questão são relacionadas tanto ao futebol quanto à guerra. 
Incluímos também os desdobramentos de tais ações. 
4     Consideramos também os termos derivados de tais instrumentos, como: desarmar (arma), 
lançamento (lança) etc. 
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5- Agentes (atuantes) em uma guerra; 

 

6- Conceitos estruturantes do domínio da GUERRA; 

 

A seguir, detalhamos a categorização executada nesta pesquisa. Para tal, organizamos 

as metáforas linguísticas em ordem cronológica dentro de cada uma das categorias propostas. 

É importante ressaltar que alguns excertos aparecem em mais de uma das categorias, uma vez 

que contêm mais de uma destas, entretanto, nesses casos, não seria possível desmembrá-los 

sem que o sentido fosse prejudicado. Porém, apenas as metáforas linguísticas pertencentes à 

categoria destacada aparecem italicizadas. 

 

 

• Categoria 1: o evento como um todo sendo referido como guerra, luta, duelo, disputa 

 

- Para além disso, há a briga contra o rebaixamento [...]. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 3) 

 

- Agora o rubro negro pega o Santos [...], rival direto na luta pelo título. (Lance!, 1º de agosto 

de 2016, p.8) 

 

- Tá na briga. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.8, Coritiba x Flamengo) 

 

- Nos minutos finais, os três atacantes alviverdes travaram um duelo com o goleiro do 

Botafogo. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 12, Botafogo x Palmeiras) 

 

- A missão já foi muito mais complicada e hoje é completamente viável. (Lance!, 2 de agosto 

de 2016, p.8, Flamengo) 

 

- Wellington empolga em duas atuações [...] e se coloca na briga por vaga de titular. (Lance!, 

2 de agosto de 2016, p.16) 

 

- O Flamengo tem um duelo decisivo por uma vaga no G4 hoje contra o Santos. (Lance!, 3 de 

agosto de 2016, p. 6, Santos x Flamengo) 
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- O Confronto contra o Vila Nova, no dia 30, tem boas chances de ser realizado na colina. 

(Lance!, 3 de agosto de 2016, p. 10, Vasco x Vila Nova) 

 

- Duelo direto contra o Z4. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p. 11, Vitória x Coritiba) 

 

- Muita luta durante a partida. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 6, Flamengo, atuações: 

Guerrero) 

 

- Jorginho já pensa em duelos contra o Santos. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 11) 

 

- A missão é vencer a primeira sob o comando de Paulo Roberto Falcão após duas derrotas. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 16) 

 

- Hoje, haverá a última atividade no CT antes do duelo contra o atlético PR. (Lance!, 5 de 

agosto de 2016, p. 8) 

 

- O Flamengo venceu o confronto direto contra o Atlético PR e está embalado na briga pelo 

título. (Lance, 8 de agosto de 2016, p. 2, Flamengo x Atlético PR) 

 

- Esteve muito bem no combate pelo alto e na marcação em cima de Nico (Lance!, 8 de 

agosto de 2016, p. 6, atuações, Fluminense: Gum) 

 

- O Arsenal venceu o duelo contra o Manchester City. (Lance!, 8 de agosto de 2016, Arsenal 

x Manchester, p.16) 

 

- A convocação para esses duelos ainda não tem data [...]. (Lance!, 9 de agosto de 2016, p. 

27/R6) 

 

- Isso torna esses duelos grandes roletas russas. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p. 12) 

 

- A luta final tem recompensa [...]. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p. 16, Sergio Ramos) 

 

- Jorginho mira trabalhos de correção e aprimoramento no Vasco para evitar sustos na luta 

pelo retorno à elite nacional. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 6) 
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- Disputa acirrada. (Lance!. 13 de agosto de 2016, p.8) 

 

- Minutos antes do fim do duelo, o técnico Jorge Saran sacou o arqueiro e promoveu a entrada 

do reserva Célio Gabriel. (Lance!, 13 de agosto de 2013, p. 29/R4) 

 

- Com a chegada dos reforços em julho, a disputa no ataque do Fluminense ficou acirrada. 

Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 14) 

 

- Tem que ter coragem no desafio. (Lance!, 16 de agosto de 2016, p.9, Jair Ventura, técnico 

do Botafogo) 

 

Na análise da primeira categoria foi possível observar a predominância do termo duelo 

pra se fazer referência ao evento futebolístico em sua totalidade sendo descrito como uma 

guerra. Tal índice linguístico apresentou mais do que o dobro do número de ocorrências (9) 

quando comparado ao daqueles que vêm em seguida, os termos luta e briga, com 4 

ocorrências cada.  

 

Os termos confronto, missão e disputa contaram com duas aparições e, ainda, na 

mesma categoria também encontramos os índices combate, desafio e setor ofensivo com uma 

ocorrência cada. É interessante observar que a prevalência do uso das metáforas linguísticas 

duelo e luta (briga) em detrimento de outras como confronto e combate para representar o 

evento do futebol como um todo, parece denotar uma tendência no meio jornalístico a se fazer 

referência à “disputa” inerente ao futebol como algo mais pessoal, particular, dessa forma 

fazendo uma transferência da característica predominantemente coletiva de tal esporte para o 

seu caráter individual.  

 

 

• Categoria 2: espaços próprios de guerra (ou relacionados) 

 

- O Cruzeiro segue penando, tem as companhias de Santa Cruz, Curitiba e América na zona 

da degola. Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 3) 
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- Sem o artilheiro Bill, o Ceará vai com Rafael Costa no comando de ataque no Castelão. 

(Lance!, 3 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Trabalho só no fim do jogo. A Ponte teve posse de bola no ataque, mas não acertou o gol. 

(Lance!, 1º de agosto de 2016, p.5, atuações, Fluminense, Diego Cavalieri) 

 

- Foi importante na ligação entre os setores de defesa e ataque. (Lance!, 1º de agosto de 2016, 

p. 9, atuações, Flamengo: William Arão)  

 

- Buscou trabalhar as jogadas na parte ofensiva da equipe. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 9, 

atuações, Flamengo: Everton) 

 

- Tímido no apoio ao setor ofensivo.  (Lance!, 3 de agosto de 2016, p. 9, Atuações, Vasco: 

Júlio César) 

 

- [...] Quase não foi visto no campo de ataque. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p.9, atuações, 

Vasco: Henrique, p.9) 

 

- Atacante deita e rola na Arena e comanda a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. (Lance!, 

1º de agosto de 2016, p.13) 

 

- Apareceu muito bem a frente e na defesa. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.6, atuações, 

Santos: Vitor Ferraz) 

- Desses, três ocupam no momento a zona de rebaixamento (América MG, Coritiba e 

Cruzeiro), um é o primeiro fora da degola (Figueirense). (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.2) 

 

- Esteve bem marcado e quase não criou situações de perigo no ataque alvinegro. (Lance!, 5 

de agosto de 2016, p.6, atuações, Botafogo: Camilo) 

 

- Foi perigoso quando apareceu no ataque como elemento surpresa. (Lance!, 5 de agosto de 

2016, p.26/R7, atuações, Brasil: Felipe Anderson. 

 

- Também levou perigo no ataque e quase marcou um gol. (Lance!, 7 de agosto de 2016, p.6, 

atuações, Flamengo: Réver) 
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- Desesperadamente precisando da vitória na luta contra a degola, o Coelho pouco assustou.  

(Lance!, 8 de agosto de 2016, p.11) 

 

- O Fluminense entrará em campo no domingo com cinco jogadores pendurados. (Lance!, 9 

de agosto de 2016, p.9) 

 

- O Coritiba, pressionado pela necessidade de tirar as costas da entrada na zona da degola, 

tentou ensaiar uma pressão [...] (Lance!, 9 de agosto de 2016, p.9) 

 

- Além do reforço no meio-campo, outro fator que pode ser determinante na luta contra a 

degola é a Arena Botafogo. (Lance!, 9 de agosto de 2016, p.10)   

 

- A adversária na Arena Amazônia será a eliminada África do Sul. (Lance!, 9 de agosto de 

2016, p. 27/R6) 

 

- A defesa virou um paredão. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p.4) 

 

- Reforços elevam a concorrência por uma vaga no ataque do Fluminense. (Lance!, 13 de 

agosto de 2016, p.13) 

 

- Com a chegada dos reforços em julho, a disputa no ataque do Fluminense ficou acirrada. 

(Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 14) 

 

- Bota venceu dois dos três últimos jogos e ainda tem uma partida a menos pra se livrar da 

degola. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p. 13) 

 

- Com o decorrer do tempo, o Santa Cruz foi ganhando terreno e conseguindo transpor a 

marcação adversária. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p. 16) 

 

- Raposa empata em BH e segue na degola. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p. 16) 

 

Na análise da categoria acima, a dos espaços próprios da guerra, encontramos 9 

ocorrências do termo ataque, o mais frequente em tal categorização. Surpreendentemente, a 
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metáfora linguística zona da degola, também encontrada na forma reduzida degola foi a 

segunda metáfora mais produtiva com sete, contando com mais ocorrências do que termos 

considerados mais familiares ao jargão do futebol como defesa e campo. Cabe aqui uma 

explicitação quanto à origem da expressão, que, segundo Espíndola (2013) remete ao grande 

número de degolas ocorridas durante a Revolução Federalista (1893/1895).  

 

Tal conflito, devido à extrema violência e ao já citado ato de degolar os combatentes 

vencidos de ambos os lados, ficou conhecido como a Revolução da Degola (SOUSA, 2017). 

De acordo com Espíndola, a expressão zona da degola teria sido mapeada do domínio fonte 

GUERRA para o domínio alvo FUTEBOL, sendo, no entanto, transportados para o domínio 

do futebol apenas os aspectos relacionados ao fato de ser uma “zona” perigosa em que se está 

a um passo da morte (o rebaixamento para uma divisão inferior em um campeonato).  

 

Encontramos também termos como campo (campo de ataque, meio-campo), arena e 

defesa contando com 3 ocorrências cada. Entendemos que o índice linguístico terreno pode 

ser considerado em equivalência ao índice campo assim como interpretamos que o mesmo 

fenômeno ocorre com os termos setor ofensivo e parte ofensiva em relação a ataque.  

 

 

• Categoria 3: ações específicas dos envolvidos em uma partida de futebol / uma guerra 

 

- Com a Ponte atacando pelo seu setor, ficou mais ligado nas funções defensivas. (Lance!, 1º 

de agosto de 2016, p.5, atuações, Fluminense: William Matheus) 

 

- A Ponte, que já não ameaçava, sentiu o golpe. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 5) 

 

- Wellington entrou bem e incendiou o jogo pelo lado direito. (Lance!, 1º de agosto de 2016, 

p.5) 

 

- O Fluminense fica mais forte desta maneira, avaliou Cícero, que assumiu o posto de 

artilheiro do Flu, que pertencia a Fred, que hoje defende o Atlético MG. (Lance!, 1º de agosto 

de 2016, p.6)  
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- Levir Culpi exalta a eficiência diante da Ponte Preta e afirma que a equipe tem condições de 

brigar pelas primeiras posições. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.6) 

 

- Pressão, marcação e contra-ataque rápido. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 7, Santos x 

Cruzeiro) 

 

- Sacou Ábila e colocou William ao lado de Rafael Sóbis para [...] contra-atacar. (Lance!, 1º 

de agosto de 2016, p. 7, Santos x Cruzeiro) 

 

- Guerrero nem precisou dominar o passe de Mancuello para abrir o placar. (Lance!, 1º de 

agosto de 2016, p.9) 

 

- Atacante deita e rola na Arena e comanda a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. (Lance!, 

1º de agosto de 2016, p.13) 

 

- Errou todas as vezes que precisou usar os pés e cometeu o pênalti que matou o jogo. 

(Lance!, 1º de agosto de 2016, p.14, atuações, Botafogo: Vagner) 

 

- Saiu da área, lutou, correu... (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.14, atuações, Palmeiras: 

Leandro Pereira) 

 

- Galo mira título após goleada. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.15) 

 

- Já o Grêmio iniciou o jogo armado para os contra-ataques. (Lance!, 1º de agosto de 2016, 

p.15)  

 

- Já sob o comando de falcão, Inter é derrotado por Palmeiras e Corinthians e empata com a 

Ponte Preta. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.11)  

 

- Resta saber se o Inter reagirá no Brasileirão. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Vou me sacrificar pela equipe para conseguir vitórias e levar o Villa Real ao topo. (Lance!, 

2 de agosto de 2016, p.18)  
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- Oscar pode defender a Internazionale. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.18) 

 

- Estamos com muita fome de vencer, de ganhar, de ser campeão (sic). E nós estamos 

brigando para isso. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p.6) 

 

- Manteve a mesma postura de Júlio césar, optou por guardar posição atrás [...]. (Lance!, 3 de 

agosto de 2016, p.9, atuações, Vasco: Henrique, p.9) 

 

- O Inter também pegou uma equipe da série C, o Fortaleza, que eliminou o Flamengo. 

(Lance!, 3 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Luís Ricardo espera que, agora, o grupo consiga vitimar outro rival. (Lance!, 3 de agosto de 

2016, p.12) 

 

- [...] Luís Ricardo garantiu que o Botafogo vai se preparar em bom nível para superar a 

Raposa na competição mata-mata. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p.13) 

 

- Arão comandou o meio de campo e teve passe livre pelo lado direito, o que fez com que o 

Santos recuasse suas linhas. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.5) 

 

- No dia 24 o Peixe enfrenta o Vasco. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.5) 

 

- [...] Foi forçado a guardar mais a posição ontem. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 6. 

Atuações, Santos: Vitor Ferraz) 

 

- Contra um time muito desfalcado, o Flamengo deveria arriscar mais e conquistar os três 

pontos. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 6. Atuações, Flamengo, Zé Ricardo, Técnico da 

equipe) 

 

- O Corinthians começou a partida favorito ao lugar mais alto do pódio, mas passou por 

algum sufoco antes de dominar o jogo [...].(Lance!, 4 de agosto de 2016, p.7) 

 

- O próprio lateral conseguiu o cruzamento para Bruno Henrique que bateu forte para a defesa 

de Santos. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.7)  
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- O Fluminense vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional. (Lance!, 4 de agosto de 

2016, p.8) 

 

- Botafogo luta para derrubar a Ponte Preta e ter paz nos próximos dias. (Lance!, 4 de agosto 

de 2016, p.12) 

 

- O América não se intimidou com o favoritismo do Sport e o bom momento do rival. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16)  

 

- Aos poucos, o Sport foi ganhando terreno. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16) 

 

- O América, recuado, apostara nos contra-ataques, mas sem ser eficaz. (Lance!, 4 de agosto 

de 2016, p.16)  

 

- A equipe de General Severiano criou pouco e, praticamente, não assustou o goleiro da Ponte 

Preta. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.5) 

 

- O jogo estava longe de presentar um bom futebol, mas ao 29 minutos, William Pottker 

recebeu de Reinaldo, avançou e chutou cruzado. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Esteve bem posicionado e fez cortes cirúrgicos. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.6, atuações, 

Botafogo: Emerson) 

 

- Cumpriu bem seu papel de proteger a zaga. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p. 6, atuações, 

Flamengo: Réver) 

 

- Começou bem, mas caiu. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p. 6, atuações, Atlético PR, 

Vinícius) 

 

- Triunfar no mata-mata faria a equipe voltar à Copa libertadores em 2017. (Lance!, 5 de 

agosto de 2016, p.7)  
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- Temos condições de brigar nas primeiras posições, mas, para isso, nós precisamos encaixar 

umas duas, três vitórias para entrar de vez no pelotão de cima. (Lance!, 5 de agosto de 2016, 

Cícero, p.9; entrevista) 

 

- O Brasil sempre será potência, mas se conseguirmos alinhar com essas questões, podemos 

voltar a brigar forte. (Lance!, 5 de agosto de 2016, Cícero, p.9; entrevista)   

 

- O Palmeiras bateu o Vitória e assumiu a primeira colocação no campeonato brasileiro. 

(Lance!, 5 de agosto de 2016, p.8) 

 

- O time de Cuca passou por cima de tudo com gols de Barrios e Cleiton e só não levará o 

troféu Osmar Santos se o Corinthians bater o Cruzeiro por três ou mais gols hoje. (Lance!, 5 

de agosto de 2016, p.10) 

 

- Depois o treinador comandou um coletivo com os onze jogadores titulares que enfrentarão a 

equipe colorada em porto Alegre. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Assim, Cueva ajeitou para Mena cruzar e Chavez soltar um tiro em cabeçada para marcar. 

(Lance!, 5 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Foi à noite de Sóbis. O atacante que ainda não havia marcado pelo Cruzeiro, fez logo três e 

comandou a virada que terminou 4 a 2 sobre o Internacional. (Lance!, 5 de agosto de 2016, 

p.12) 

 

- Carlo Ancelotti descarregou sobre o atacante Ibrahimovic a raiva pela eliminação para o 

Evian nas quartas de final da Copa da França.  (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Assim, Pratto disparou, ao tentar tocar, teve a sorte de um desvio de Buffarini, até então, 

irrepreensível, ser oferecido de volta. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Brasil enfrenta o Iraque hoje ás 22h [...] (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.18) 
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- O Tottenham não teve a menor piedade da Inter de Milão. Em amistoso realizado em Oslo, 

na Noruega, os Spurs enfiaram 6 a 1 nos Nerazurri. (Lance!, 6 de agosto de 2016, p.14) 

 

- Flu ficou a frente de novo, mas Colorado não se entregou e chegou ao empate com o volante 

Fernando Bob. (Lance!, 8 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Desesperadamente precisando da vitória na luta contra a degola, o Coelho pouco assustou.  

(Lance!, 8 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Os Gunners saíram atrás, mas viraram e bateram o rival por 3 a 2. (Lance!, 8 de agosto de 

2016, p.16) 

 

- Time que chegou para o duelo com apenas quatro derrotas [...] a Chape bem que tentou 

reagir. (Lance!, 8 de agosto de 2016, p.14) 

 

- Paquetá foi derrubado na área. (Lance!, 9 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Que alegria me dá ver esses meninos cortando todas as bolas, desarmando e ainda 

aparecendo na frente para fazer gols. (Lance!, 10 de agosto de 2016, Scarlet Breu, Rainha da 

Geral, seção Fala Doente! p.5) 

 

- Os demais atletas disputaram o jogo treino contra o Rezende [...] (Lance!, 10 de agosto de 

2016, p. 6) 

 

- Caso tivesse conquistado apenas a metade desses oito pontos perdidos, ou seja, quatro deles, 

o Corinthians lideraria o Brasileirão com folga. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p. 7) 

 

- Renovado na prorrogação, Real Madrid encurrala o Sevilla e fica com o título. (Lance!, 10 

de agosto de 2016, p. 16) 

 

- O contragolpe de manual encontrou o jovem atacante na área, mas ele chutou por cima do 

goleiro dinamarquês. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p.2)   
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- Jorginho mira trabalhos de correção e aprimoramento no Vasco para evitar sustos na luta 

pelo retorno à elite nacional. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 6) 

 

- Eu não sou apenas de contenção e nós temos liberdade também para armar as jogadas e ir à 

frente. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 6, entrevista: Douglas) 

 

- Mais de uma semana depois, a busca continua e o Timão ainda não tem negociações 

engatilhadas. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p.13) 

 

- O Fluminense enfrenta o lanterna do campeonato brasileiro domingo em Cariacica. (Lance!, 

12 de agosto de 2016, p.6) 

 

- No entanto, quis o destino que esse trauma não ficasse em suas costas, salva pela goleira 

Bárbara em duas fantásticas defesas de classificação. (Lance!, 13 de agosto de 2016, p. 

28/R5) 

 

- Agora na semifinal, a Seleção Brasileira enfrenta a Suécia na terça-feira no Maracanã. 

(Lance!, 13 de agosto de 2016, p. 28/R5) 

 

- Minutos antes do fim do duelo, o técnico Jorge Saran sacou o arqueiro e promoveu a entrada 

do reserva Célio Gabriel. (Lance!, 13 de agosto de 2013, p. 29/R4) 

 

- Além disso, está invicto em mata-matas decididos nas penalidades. (Lance!, 13 de agosto de 

2016, p. 29/R4)  

 

- Conteve muito bem a armação do Flamengo. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.9, atuações, 

Sport: P. Roberto) 

 

- O Ceifador deixará sua marca hoje com a camisa tricolor. (Lance!, 14 de agosto de 2016, 

p.9, Seção Fala, doente!, Vitral de Almeida, Marquês de laranjeiras) 

 

- A ponte tratou de pressionar logo no inicio do jogo. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Pratto é convocado. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.14) 



 

86 
 

 

- Bateu, tomou. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.29/R4, Brasil x Colombia) 

 

- América foi ceifado. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.4) 

 

- Perseguiu Scarpa e soube marcar o meio-campista do Flu. (Lance!, 15 de agosto de 2016, 

p.6, atuações, América MG: Claudinei). 

 

- O Leandro Damião vem treinando com muita determinação, é um rapaz que quer 

reconquistar o espaço dele e (sic) não poderia esperar diferente. (Lance!, 15 de agosto de 

2016, p. 8, entrevista: Zé Ricardo.) 

 

- O Furacão que passou todo o primeiro turno invicto (foram sete vitórias e dois empates) viu 

a série ser derrubada logo na rodada inaugural do returno e se manteve na sétima posição. O 

resultado ainda destroçou um tabu: O Palmeiras não vencia o Atlético em Curitiba desde 

2008, com seis empares e duas derrotas na série. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.9) 

 

- Ricardo de Oliveira, novamente de cabeça, após cobrança de escanteio, liquidou a vitória 

santista e ajudou os mais de 10 mil santistas presentes a tirar o grito da garganta. (Lance!, 15 

de agosto de 2016, p.9) 

 

- O Corinthians teve mais posse de bola, finalizou mais vezes e até dominou em certos 

momentos. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Pedro Rocha recebeu bola enfiada na ponta direita, cortou Uendel e Balbuena e bateu no 

cantinho. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.13) 

 

- Errou muitos passes e, principalmente, no segundo tempo, municiou o rival. (Lance!, 15 de 

agosto de 2016, p.14, atuações, Botafogo: Bruno Silva) 

 

- Já o Santa Cruz, no Z4, precisava vencer para mostrar poder de reação. (Lance!, 15 de 

agosto de 2016, p.16) 
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- Com o decorrer do tempo, o Santa Cruz foi ganhando terreno e conseguindo transpor a 

marcação adversária. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p. 16) 

 

- Tite convoca pela primeira vez hoje. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p. 24/R9) 

 

- Já amanhã, o técnico comandará treinamentos em dois períodos, ás 9h e ás 15h. (Lance!, 16 

de agosto de 2016, p.7) 

 

A categoria de número 3, que trata das ações específicas dos envolvidos em uma 

partida de futebol conceptualizada como uma guerra, mostrou-se a mais diversificada e 

produtiva dentre todas as categorizações propostas nesta pesquisa. Nela foram identificados 

55 diferentes índices linguísticos distribuídos em expressões, em sua maioria representadas 

por verbos, mas também apresentando alguns substantivos (5) e um adjetivo (engatilhadas). 

 

Entre as expressões representadas por verbos, optamos por agrupá-las e contabilizá-las 

levando em consideração a sua forma infinitiva (ex: bater para bateram, comandar para 

comandou etc.). Dessa forma, constatamos que o índice linguístico brigar (e suas variações) 

foi o que apresentou o maior número de ocorrências (06), seguido pelos termos enfrentar e 

comandar (05). Bater e contra-ataque aparecem três vezes cada, podendo ser destacado o 

fato de a primeira ação ser representada por um verbo e a segunda por um substantivo. Com 

duas aparições na categoria 3, identificamos as expressões convocar, reagir, posicionar, 

guardar posição, ganhar terreno, sacar, mirar, atacar, cortar, marcar, enfiar e assustar. 

Agrupadas dessa forma, é possível fazermos, por semelhança, uma analogia com uma 

sequência de ações em uma guerra. Com uma ocorrência apenas cada, encontramos 34 

metáforas linguísticas.  

 

Entre elas, foi possível destacar alguns termos com características bastante específicas 

do campo semântico da guerra como recuar linhas, municiar, contra-ataque e se entregar. 

Por outro lado, identificamos outros termos estruturantes do domínio GUERRA como 

disputar, promover, conter e salvar, estes, por sua vez, com a característica de serem mais 

abrangentes do que os primeiros.  

• Categoria 4: instrumentos utilizados em uma guerra. 
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- Bem posicionado. Foi bem quando exigido e ainda conseguiu fazer rápidas reposições para 

os contra-ataques. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.9, atuações, Flamengo: Alex Muralha) 

 

- Ficou dentro do esperado nos desarmes no meio de campo. (Lance!, 1º de agosto de 2016, 

p.9, atuações, Flamengo: atuações: Márcio Araújo) 

 

- Armou a equipe para aproveitar a oportunidade única (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.9, 

atuações, Flamengo, técnico: Zé Ricardo) 

 

- Desarme preciso em Leandro Almeida dentro da área.  (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.14, 

atuações, Botafogo: Bruno Silva) 

 

- Entrou no intervalo para armar o time e foi bem superior a Cleiton Xavier (Lance!, 1º de 

agosto de 2016, p.14, atuações, Palmeiras, Dudu) 

 

- Já o Grêmio iniciou o jogo armado para os contra-ataques. (Lance!, 1º de agosto de 2016, 

p.15, América MG x Grêmio) 

 

- Estopim da crise. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Quando Vinícius Tanque sofreu o pênalti, Havia recebido lançamento de Neilton. (Lance!, 2 

de agosto de 2016, p.13) 

 

- O feito é inesperado até para o mais otimista dos corintianos, mas o trunfo da equipe é ter 

uma artilharia pulverizada entre muitos atletas do elenco. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.14)  

 

- O zagueiro Rafael Vaz dá carrinho para fazer o desarme. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.6, 

seção Fotos quentes, legendas) 

 

- Acertou lançamento para Walter no lance do gol atleticano. (Lance!, 4 de agosto de 2016, 

p.7, atuações, Atlético PR: Paulo André) 

 

- Embora seguro nos desarmes, deu espaços. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.26/R7, 

Cobertura futebol olímpico masculino, atuações, Brasil: Marquinhos) 
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- Bem nos desarmes e nas bolas pelo alto. (Lance!, 7 de agosto de 2016, p.6, atuações, 

Flamengo: Réver) 

 

- Assim, Cueva ajeitou para Mena cruzar e Chavez soltar um tiro em cabeçada para marcar. 

(Lance!, 5 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Conteve muito bem a armação do Flamengo. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.9, atuações, 

Sport: P. Roberto) 

 

- Que alegria me dá ver esses meninos cortando todas as bolas, desarmando e ainda 

aparecendo na frente para fazer gols. (Lance!, 10 de agosto de 2016, Scarlet Breu, Rainha da 

Geral, seção Fala Doente! p.5) 

 

- Eu não sou apenas de contenção e nós temos liberdade também liberdade para armar as 

jogadas e ir à frente. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 6, entrevista: Douglas) 

 

- A atividade consistia em antecipação e cortes de lançamentos. (Lance!, 12 de agosto de 

2016, p.12)  

 

- A trajetória da artilharia flamenguista começou em 1912. (Lance!, 13 de agosto de 2016, 

p.6) 

 

- Rivais de longa data, o português e o espanhol já trocaram (sic) farpas desde quando 

defendiam Inter de Milão e Barcelona respectivamente. (Lance!, 13 de agosto de 2016, p.14: 

Mourinho x Guardiola) 

 

- A muralha desabou. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.4, Sport x Flamengo) 

 

- Levantou a galera com um desarme em Borja. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.28/R5, 

atuações, Brasil: Marquinhos.) 

 

- A união é uma das armas da seleção brasileira para conquistar o inédito ouro olímpico. 

(Lance!, 15 de agosto de 2016, p.24/R9) 
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- William Arão é o jogador do Flamengo que tem mais desarmes. (Lance!, 16 de agosto de 

2016, p.4) 

 

Na categoria acima, a dos instrumentos utilizados em uma guerra, optamos por incluir 

determinados termos que, em uma análise superficial, representariam mais uma ação do que 

um instrumento passível de ser utilizado em uma guerra. Porém, em nossa interpretação, 

termos como desarmar, armar, e lançamento, por exemplo, teriam sua relação semântica e 

seu foco central muito mais direcionados aos instrumentos aos quais são relacionados do que 

às ações deles derivadas. É importante ressaltar que expressões referentes a um mesmo 

instrumento, como os já citados verbos armar, desarmar e o substantivo armação, foram 

analisadas em relação a uma única referência, o instrumento arma. Dessa forma, não nos 

surpreende o fato de que os termos referentes ao instrumento arma tenham se apresentado 

como os mais produtivos da categoria, tendo sido encontradas 12 ocorrências relacionadas a 

tal instrumento bélico.  

 

No futebol, é possível observar que um de seus principais instrumentos inanimados, a 

bola, (uma vez que poderíamos entender que o principal instrumento vivo do espetáculo são 

os jogadores, sem os quais o espetáculo não existiria) pode ser entendido como a 

representação de uma arma. Pode-se falar que é através dela que um jogador dispara um “tiro” 

contra o gol adversário ou mesmo, em uma relação metonímica, é possível dizer que um 

canhão foi “disparado” contra a meta “inimiga”. 

 

Como já salientado, no caso específico de tal esporte, pode-se interpretar que a bola é 

percebida como a “arma” dos atacantes e, ao mesmo tempo, como o instrumento a ser 

bloqueado, impedido de avançar (até o gol, até meta “adversária”, “inimiga”) e a ser tomado 

dos adversários para impedir seus ataques (dessa forma, defendendo-se e criando a 

possibilidade de revidar, contra-atacar). Sendo assim, obter sua posse adquire grande valor no 

desenrolar-se do evento como um todo, uma vez que, muito de tal esporte, pode-se dizer, 

desenvolve-se a partir da relevância de tal termo. 

 

Faz-se importante destacar que, na categorização acima, nenhum outro termo, índice 

linguístico ou metáfora linguística obteve número de ocorrências sequer aproximado ao do 

termo abordado nas considerações acima (arma), cabendo aqui mencionar as duas ocorrências 
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de cada um dos termos muralha e artilharia e, também às ocorrências isoladas dos termos 

estopim, tanque, tiro, Arsenal e farpas.  

 

 

• Categoria 5: agentes (atuantes) em uma guerra 

 

- Garçom Gustavo Scarpa serve o artilheiro Cícero. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p4, 

Fluminense x Ponte Preta) 

 

- O Fluminense fica mais forte desta maneira, avaliou Cícero, que assumiu o posto de 

artilheiro do Flu, que pertencia a Fred, que hoje defende o Atlético MG. (Lance!, 1º de agosto 

de 2016, p.6) 

 

- Agora o rubro negro pega o Santos [...], rival direto na luta pelo título. (Lance!, 1º de agosto 

de 2016, p.8) 

 

- O ataque ganhou mais peso e compensou a exposição da defesa. (Lance!, 1º de agosto de 

2016, p7, São x Chapecoense) 

 

- Nos minutos finais, os três atacantes alviverdes travaram um duelo com o goleiro do 

Botafogo. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 12, Botafogo x Palmeiras) 

 

- São dez vitórias, três empates e quatro derrotas, com 33 pontos [...] a melhor defesa e o 

terceiro melhor ataque até o momento.  (Lance!, 2 de agosto de 2016, p7, Corinthians) 

 

- Sem Pato e também sem reforços, o timão se reinventou com quem tinha, alterou sua 

disposição tática e chegou até a ponta após três vitórias seguidas como visitante no BR 16. 

(Lance!, 2 de agosto de 2016, p7, Corinthians) 

 

- O Timão lidera o campeonato com o quarto melhor ataque do campeonato (27) e da 

temporada (74). (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.14) 

 

- O feito é inesperado até para o mais otimista dos corintianos, mas o trunfo da equipe é ter 

uma artilharia pulverizada entre muitos atletas do elenco. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.14) 



 

92 
 

 

- O atacante falou que não medirá esforços para conduzir o Villareal aos primeiros lugares da 

próxima temporada do campeonato. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.18) 

 

- Sem o artilheiro Bill, o Ceará vai com Rafael Costa no comando de ataque no Castelão. 

(Lance!, 3 de agosto de 2016, p.5) 

 

- No segundo tempo, foi importante e ajudou a defesa a sair invicta.  (Lance!, 3 de agosto de 

2016, p.9, atuações, Vasco: Rodrigo) 

 

- Luís Ricardo espera que, agora, o grupo consiga vitimar outro rival. (Lance!, 3 de agosto de 

2016, p.12) 

 

- Ataque rival pelas laterais. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p.13) 

 

- [...] Os comandados de Paulo Autuori sobem aos 30, perto do G4. (Lance!, 4 de agosto de 

2016, p.7) 

 

- O América não se intimidou com o favoritismo do Sport e o bom momento do rival. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16) 

 

- A virada veio graças ao poderio ofensivo do ataque.  (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16) 

 

- Inimigos íntimos. Reinaldo e William Pottker, autores dos gols da noite, quase foram 

contratados pelo Botafogo nesta temporada. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.5)  

 

- O técnico Zé Ricardo gostou do que viu e elogiou o trabalho do comandado. (Lance!, 5 de 

agosto de 2016, p.9, Flamengo, técnico: Zé Ricardo [sobre o atacante Adryan]) 

 

- O último dos reforços contratados pelo Fluminense para a sequência do ano enfim está 

regularizado. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.11) 

- Foi à noite de Sóbis. O atacante que ainda não havia marcado pelo Cruzeiro, fez logo três e 

comandou a virada que terminou 4 a 2 sobre o Internacional. (Lance!, 5 de agosto de 2016, 

p.12) 



 

93 
 

 

- Carlo Ancelotti descarregou sobre o atacante Ibrahimovic a raiva pela eliminação para o 

Evian nas quartas de final da Copa da França.  (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Pelos treinamentos, [...] a expectativa era de uma equipe envolvente, jogando bonito, com 

toques rápidos, marcação no campo de ataque e um trio ofensivo infernizando a vida dos 

defensores. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.26/R7)  

 

- Somente quatro times estão com os mesmos técnicos desde o início da temporada. Os 

sobreviventes do Brasileirão começaram os trabalhos ainda em 2015, o que é ainda mais raro. 

Roger Machado é o mais longevo da primeira divisão [...]. Dificilmente o número irá igualar o 

do ano passado, mas novas mudanças emergenciais vão acontecer pra tentar salvar um ou 

outro clube. Enquanto isso, os sobreviventes tentarão se manter no cargo por um campeonato 

inteiro. (Lance!, 6 de agosto de 2016, p.2) 

 

- Temos condições de brigar nas primeiras posições, mas para isso precisamos encaixar umas 

duas ou três vitórias para entrar de vez no pelotão de cima. (Lance!, 6 de agosto de 2016, p.9, 

Entrevista: Cícero) 

 

- O argentino Mancuello foi o herói da vitória do Flamengo sobre o Atlético PR. (Lance!, 7 

de agosto de 2016, p.5) 

 

- Capitão colorado esteve nervoso, mas compensou na entrega. (Lance!, 8 de agosto de 2016, 

p.6, atuações, Internacional: Paulão.) 

 

- As vítimas anteriores foram Coritiba, Palmeiras, Santa cruz e São Paulo. (Lance!, 8 de 

agosto de 2016, p.16) 

 

- Os Gunners saíram atrás, mas viraram e bateram o rival por 3 a 2. (Lance!, 8 de agosto de 

2016, p.16) 

 

- Além do reforço no meio-campo, outro fator que pode ser determinante na luta contra a 

degola é a Arena Botafogo. (Lance!, 9 de agosto de 2016, p.10) 
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- Defensores se destacam no brasileiro com poucas faltas. Lance!, (10 de agosto de 2016, p.4) 

 

- Esperamos fazer um bom jogo fora de casa – disse o arqueiro. (13 de agosto de 2016, p.6) 

- Minutos antes do fim do duelo, o técnico Jorge Saran sacou o arqueiro e promoveu a 

entrada do reserva Célio Gabriel. (Lance!, 13 de agosto de 2013, p. 29/R4) 

 

- Rivais de longa data, o português e o espanhol já trocaram (sic) farpas desde quando 

defendiam Inter de Milão e Barcelona respectivamente. (Lance!, 13 de agosto de 2016, p.14: 

Mourinho x Guardiola) 

 

- Com a chegada dos reforços em julho, a disputa no ataque do Fluminense ficou acirrada. 

(Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 8) 

 

- Apresentado nas laranjeiras no início de julho, o Ceifador fará o quinto jogo como titular. 

(Lance!, 14 de agosto de 2016, p.8) 

 

- O Ceifador deixará sua marca hoje com a camisa tricolor. (Lance!, 14 de agosto de 2016, 

p.9, Seção Fala, doente!, Vitral de Almeida, Marquês de laranjeiras) 

 

- Levou a melhor sobre o carrasco Borja. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 28/R5) 

 

- O próximo rival do Brasil eliminou a Coréia do Sul. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 

28/R5) 

 

- Brigador na frente, mas teve chances de gol. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.28/R5, 

atuações, Colômbia: Preciado) 

 

- Honduras será próximo rival. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p. 28/R5) 

 

- Atuando com uma linha de defesa mais agressiva, o Timão se expõe mais. (Lance!, 15 de 

agosto de 2016, p.2, editorial) 

- Valente, Santa busca o empate. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p16) 
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Na quinta categoria desta pesquisa, tratamos dos agentes, ou seja, aqueles que atuam 

na conceptualização do futebol como uma guerra. Na análise acima, o termo rival (is) contou 

com o maior número de ocorrências (8). Em segundo lugar, aparecem defesa e ataque com 5 

cada. É interessante destacar certas peculiaridades referentes a essas duas metáforas 

linguísticas. A primeira (defesa) tem número de ocorrências cinco vezes maior do que a 

expressão verbal semanticamente relacionada defender apresenta na categorização anterior, a 

das ações específicas dos envolvidos em uma partida de futebol, na qual esta última conta 

com apenas uma ocorrência. Em relação à segunda (atacante), pode-se dizer que se trata de 

um neologismo, visto que tal expressão não costuma ser usada em outros domínios. Apesar de 

sua relação com o esporte parecer bastante clara, pode-se observar que o termo apenas é 

usado em contextos relacionados a esportes, com destaque para o futebol. 

 

Com quatro ocorrências aparecem os termos artilheiro(s), (o) ataque, reforço(s), e, 

com duas, encontramos comandados, sobreviventes, país(es), arqueiro e ceifador. É 

importante sinalizar a relação metonímica representada pelos termos país(es) e (o) ataque. No 

primeiro caso, o termo país (nação) é usado para remeter à(s) seleção(ões) nacional(is) e 

também aos praticantes do esporte naquele(s) território(s). No segundo um setor de uma 

equipe (o ataque) é utilizado para se fazer referência aos agentes (que o compõem). Por isso, 

pode-se perceber que quando se escreve que: “A virada veio graças ao poderio ofensivo do 

ataque”, a referência por trás de tal afirmação são os atacantes integrantes do setor de ataque 

da equipe em questão. 

 

Com apenas uma ocorrência cada, identificamos, também nessa categoria, termos mais 

ou menos específicos do domínio GUERRA. Entre os primeiros, podemos citar pelotão, 

inimigos, sobreviventes, herói e linha de defesa. Para exemplificar os últimos, destacamos 

arqueiro, ceifador, brigador, carrasco e valente. 

 

 

• Categoria 6: Conceitos estruturantes do domínio GUERRA 

 

- Com a Ponte atacando pelo seu setor, ficou mais ligado nas funções defensivas. (Lance!, 1º 

de agosto de 2016, p.5, atuações, Fluminense: William Matheus) 

 

- A Ponte, que já não ameaçava, sentiu o golpe. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 5) 
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- Romero errou o domínio. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.7) 

- Pressão, marcação e contra-ataque rápido. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p. 7, Santos x 

Cruzeiro) 

 

- Foi bem defensivamente no segundo tempo. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.9, atuações, 

Flamengo: Rafael Vaz) 

 

- Fez boas defesas. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.9, atuações, Coritiba: Wilson) 

 

- É muito inteligente taticamente. (Lance!, 1º de agosto de 2016, p.16, Jorginho, técnico do 

Vasco sobre o atacante Éderson.) 

 

- São dez vitórias, três empates e quatro derrotas, com 33 pontos somados [...] (Lance!, 2 de 

agosto de 2016, p.7) 

 

- Sem Pato e também sem reforços, o timão se reinventou com quem tinha, alterou sua 

disposição tática e chegou até a ponta após três vitórias seguidas como visitante no BR 16. 

(Lance!, 2 de agosto de 2016, p7, Corinthians) 

 

- Já sob o comando de falcão, Inter é derrotado por Palmeiras e Corinthians e empata com a 

Ponte Preta. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Já o Santos não surpreende por sua vocação ofensiva, sobretudo, de Dorival júnior, não é 

algo recente. (Lance!, 2 de agosto de 2016, p.14) 

 

- Vou me sacrificar pela equipe para conseguir vitórias e levar o Villa Real ao topo. (Lance!, 

2 de agosto de 2016, p.18) 

 

- Tabu é ameaça ao G4. (Lance!, 3 de agosto de 2016, p6) 

 

- E o Vitória precisará superar o jejum de cinco jogos sem triunfos [...] (Lance!, 3 de agosto 

de 2016, p.11) 
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- A ofensividade deste brasileiro cada vez se confirma mais. (Lance!, 3 de agosto de 2016, 

p.14) 

- Nem mesmo a massa flamenguista conseguiu abrir o placar apesar do domínio do Fla. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Vanderlei chegou até a trombar com o seu companheiro Rodrigão em uma disputa pelo alto 

que o deixou tonto por alguns minutos. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.5) 

 

- Depois de um começo arrasador, Cruz – Maltino foi derrotado em dois jogos seguidos em 

São Januário, contra Paysandu e Paraná. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Em nome da paz. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Se vencer a macaca, o Glorioso chegará a 23 pontos e se posicionará de maneira segura. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p.12) 

 

- O Coxa foi letal logo aos dois minutos do segundo tempo: cruzamento de Carlinhos e gol de 

Rafael Veiga. (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16) 

 

- O Coxa sentiu o golpe e Kieza, aos 47, decretou o triunfo do Vitória. (Lance!, 4 de agosto de 

2016, p.16) 

 

- A virada veio graças ao poderio ofensivo do ataque.  (Lance!, 4 de agosto de 2016, p.16) 

 

- A missão é vencer a primeira sob o comando de Paulo Roberto Falcão após duas derrotas. 

(Lance!, 4 de agosto de 2016, p. 16) 

 

- Carlo Ancelotti descarregou sobre o atacante Ibrahimovic a raiva pela eliminação para o 

Evian nas quartas de final da Copa da França.  (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.12) 

 

- Foi perigoso quando apareceu no ataque como elemento surpresa. (Lance!, 5 de agosto de 

2016, p.26/R7, atuações, Brasil: Felipe Anderson.) 
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- Pelos treinamentos, [...] a expectativa era de uma equipe envolvente, jogando bonito, com 

toques rápidos, marcação no campo de ataque e um trio ofensivo infernizando a vida dos 

defensores. (Lance!, 5 de agosto de 2016, p.26/R7) 

 

- O Brasil sempre será potência, mas se conseguirmos alinhar com essas questões, podemos 

voltar a brigar forte. (Lance!, 5 de agosto de 2016, Cícero, p.9; entrevista) 

 

- O gol de Calleri, que já nem está mais no elenco, não evitou a eliminação na semifinal da 

Libertadores, após derrota de 2 a 1 para o Atlético Nacional (COL). (Lance!, 7 de agosto de 

2016, p.7) 

 

- Desesperadamente precisando da vitória na luta contra a degola, o Coelho pouco assustou.  

(Lance!, 8 de agosto de 2016, p.11) 

 

- Com a vitória do Palmeiras, a perseguição do Atlético MG à liderança do campeonato teve 

de ser adiada por, pelo menos, mais uma rodada. (Lance!, 8 de agosto de 2016, p.16) 

 

- Além disso, o clube mineiro busca alcançar a maior sequência de vitórias conseguida. 

(Lance!, 8 de agosto de 2016, p.16) 

 

- Ao todo, são nove jogadores no departamento médico [...]. Apesar do alto número de baixas, 

a chapecoense está confiante que sairá de minas com um bom resultado. (Lance!, 8 de agosto 

de 2016, p.16) 

 

- Outra falha que o Flamengo precisa consertar é o poder de reação durante os jogos. (Lance!, 

9 de agosto de 2016, p.4)  

 

- No campeonato brasileiro e na Copa do Brasil, Levir Culpi vem colocando em prática sua 

estratégia. (Lance!, 9 de agosto de 2016, p.8) 

 

- O Fluminense entrará em campo no domingo com cinco jogadores pendurados. (Lance!, 9 

de agosto de 2016, p.9) 
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- Com a baixa de Henrique [...] Renato Chaves terá nova chance. (Lance!, 9 de agosto de 

2016, p.9) 

- Foi o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, que veio a público pouco mais de um 

ano depois do 7 a 1 para dizer que o trauma já estava superado e que a tragédia era passado. 

(Lance!, 10 de agosto de 2016, p.2, Apito Inicial: Papo com Tironi) 

 

- Mas o melhor time e elenco e, também, o favorito para o título é o Galo forte e vingador. 

(Lance!, 10 de agosto de 2016, p.4) 

 

- Acho que pela rivalidade entre os dois clubes, eles tinham certeza de que venceríamos o 

primeiro turno. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p.7) 

 

- Tropeços quase fatais. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p.12) 

 

- A queda é iminente. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p.12) 

 

- A luta final tem recompensa [...]. (Lance!, 10 de agosto de 2016, p. 16, Sergio Ramos) 

 

- O jogo coletivo e o domínio total da partida são os sinais da evolução que precisa continuar. 

(Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 2) 

 

- Eu não sou apenas de contenção e nós temos liberdade também para armar as jogadas e ir à 

frente. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p. 11, entrevista: Douglas) 

 

- O esquema com três marcadores no meio [...] traz outra vantagem da qual Mena pode se 

beneficiar, uma maior cobertura aos laterais. (Lance!, 11 de agosto de 2016, p.13) 

 

- Mais vibrante em campo. Aguerrido, não encontrou problemas na marcação. (Lance!, 11 de 

agosto de 2016, p. 28/R5,  Cobertura Futebol Olímpico, Atuações, Brasil: Rodrigo Caio) 

 

- Ao contrário do antecessor, Falcão, técnico já implementa estilo explosivo nos primeiros 

treinos desde os seu retorno ao Colorado. (Lance!, 12 de agosto de 2016, p.12, sobre o técnico 

Celso Roth) 
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- Para ter mais alternativas ofensivas e um time mais agressivo, o técnico chegou a testar Luiz 

Araújo entre os meias. (Lance!, 12 de agosto de 2016, p.14) 

 

- O ocorrido foi julgado e o jogador do barcelona deve cumprir quatro jogos de punição. 

(Lance!, 12 de agosto de 2016, p.28/R3) 

 

- Tenho mais vitórias que derrotas lá, é um lugar especial para mim. (Lance!, 12 de agosto de 

2016, p.28/R3, entrevista: Renato Augusto.) 

 

- Nosso bravo Éverton, que vem brilhando contra o Sport, vai resolver a parada. (Lance!, 12 

de agosto de 2016, p.5, Seção Fala doente! Scarlet Breu, Rainha da Geral) 

 

- Disputa acirrada. (Lance!. 13 de agosto de 2016, p.8) 

 

- No entanto, quis o destino que esse trauma não ficasse em suas costas, salva pela goleira 

Bárbara em duas fantásticas defesas de classificação. (Lance!, 13 de agosto de 2016, p. 

28/R5) 

 

- Além disso, está invicto em mata-matas decididos nas penalidades. (Lance!, 13 de agosto de 

2016, p. 29/R4) 

 

- O setor de criação foi o ponto fraco nosso (sic) [...].  (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.5) 

 

- O Ceifador deixará sua marca hoje com a camisa tricolor. (Lance!, 14 de agosto de 2016, 

p.9, Seção Fala, doente!, Vitral de Almeida, Marquês de laranjeiras) 

 

- Nos primeiros dias após o retorno, Jorginho focou nas atividades integrais, os treinos 

táticos. (Lance!, 14 de agosto de 2016, p.13) 

 

- O Furacão que passou todo o primeiro turno invicto (foram sete vitórias e dois empates) viu 

a série ser derrubada logo na rodada inaugural do returno e se manteve na sétima posição. O 

resultado ainda destroçou um tabu: O Palmeiras não vencia o Atlético em Curitiba desde 

2008, com seis empares e duas derrotas na série. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.9) 
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- Em uma mistura de fúria e paixão, foi com um gol de cabeça de Gustavo Henrique e dois de 

Ricardo de Oliveira. Triunfo por 3 a 0. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.9) 

 

- Ricardo de Oliveira, novamente de cabeça, após cobrança de escanteio, liquidou a vitória 

santista e ajudou os mais de 10 mil santistas presentes a tirar o grito da garganta. (Lance!, 15 

de agosto de 2016, p.9) 

 

- Coutinho e Ibrahimovic implacáveis. (Lance!, 15 de agosto de 2016, p.16) 

 

- Já o Santa Cruz, no Z4, precisava vencer para mostrar poder de reação. (Lance!, 15 de 

agosto de 2016, p.16) 

 

- Foi superior o início do Vitória, que tentara imprimir velocidade, tática que se mostrou 

eficaz aos cinco minutos. (Lance!, 15 de agosto de 2013, p.16) 

 

- Já amanhã, o técnico comandará treinamentos em dois períodos, às 9h e às 15h. (Lance!, 16 

de agosto de 2016, p.7) 

 

Em nossa última proposta de categorização, situamos os conceitos estruturantes do 

domínio da GUERRA, ou seja, aqueles que, apesar de não terem sido enquadrados nas 

categorias anteriores, costumam ser utilizados para a organização do domínio em questão. 

Nessa categoria podemos observar que os conceitos referentes à vitória (triunfo) foram os 

mais frequentes, com 10 ocorrências. Em seguida, temos o conceito oposto, o da derrota. 

Este, por sua vez, com menos da metade do número de aparições do anterior, apenas 4. 

Também com quatro ocorrências, aparecem os termos ofensivo (ofensiva, poderio ofensivo, 

ofensividade) e tática (disposição tática, taticamente, treinos táticos) com suas respectivas 

variações lexicais.  

A categoria apresentou grande diversidade entre os índices linguísticos nela 

encontrados, contando com duas expressões aparecendo 3 vezes (defesa e domínio) e 7 

apresentando duas ocorrências cada (golpe, comando, treinamentos, poder de reação, baixas e 

invicto). Também foram identificados 32 índices com apenas uma ocorrência, contabilizando 

um total de 74 metáforas linguísticas. Entre as expressões com apenas uma ocorrência, 

podemos destacar termos como defensivo, ofensivo, vitória, derrota, baixas, treinamento e 
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estratégias, entre vários outros identificados no corpus da pesquisa, os quais, constantemente, 

são usados para ajudar a estruturar tal domínio. 

 

 

Na análise do corpus foram identificadas, dentre as 304 metáforas linguísticas nele 

encontradas, as seguintes categorizações: 

 

- 26 ocorrências da categoria 1 (o evento como um todo sendo denominado como 

guerra, luta, disputa, duelo);  

 

- 25 ocorrências da categoria 2 (espaços próprios de guerra);  

 

- 104 ocorrências da categoria 3 (ações específicas dos envolvidos em uma partida de 

futebol (guerra);  

 

- 25 ocorrências da categoria 4 (instrumentos utilizados em uma guerra ou termos 

derivados deles);  

 

- 47 ocorrências da categoria 5 (agentes atuantes em uma guerra);  

 

- 74 ocorrências da categoria 6 (conceitos estruturantes do domínio da GUERRA). 

 

De acordo com os dados acima, é possível perceber que a categorização mais 

produtiva é a de número 3. Em segundo lugar, temos a categoria 6, seguida pelas de número 5 

e 1, respectivamente. As categorizações 2 e 4 mostraram-se as menos produtivas dentro do 

corpus da pesquisa. 

 

 

4.2. Implicações da conceptualização do futebol como guerra para além dos campos 

de futebol: casos exemplares 

 

De acordo com os resultados da análise do corpus acima, podemos considerar, em 

harmonia com a Teoria da Metáfora Conceptual, que tal conceptualização estrutura não 

apenas o pensamento e o discurso, mas também as ações humanas. 
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Alguns casos exemplares foram selecionados no intuito de ilustrar essa relação.  

O primeiro desses casos se trata de um áudio vazado na internet e disponível no 

YouTube, o qual, segundo o próprio site, fora enviado pelo aplicativo Whatsapp de um 

torcedor vascaíno, que, temendo pelo rebaixamento do clube à segunda divisão do 

campeonato brasileiro de 2015 (o que acabou se confirmando posteriormente), convoca os 

torcedores, usando linguagem bélica, a “invadirem” o estádio vascaíno de São Januário no 

intuito de intimidar a torcida e os jogadores corintianos. O próprio título já é bastante 

revelador: Clima de Guerra. 

 

A seguir transcrevemos os principais trechos desse áudio: 

 

[...] Parceiro, olha só, é o jogo da vida do Vasco, o Vasco não pode cair a 

terceira vez [...]. Parceiro, não interessa se o Vasco vai perder o mando de 

campo, o car*l**o que for, a gente tem que fazer isso aqui virar o maior 

inferno. [...] Eles tem que sentir o maior medo aqui. São Januário abarrotado, 

quarenta mil pessoas, vinte mil lá dentro, vinte mil lá fora, meu irmão, 

pânico total mesmo. Eu tava vendo a ESPN agora, que o Corinthians tá com 

medo, tem que ficar com medo mesmo, tem que todo mundo ficar com medo 

mesmo. Nego tem que ficar apavorado mesmo, jogador do Corinthians 

apavorado, todo mundo apavorado mesmo. O negócio é esse mesmo, é 

clima de pânico mesmo. [...] Tem muita gente dizendo por aí que a torcida 

do Vasco morreu, morreu é o car*l**o, parceiro morreu é o car*l**o, 

parceiro. Agora é hora de eles vê (sic) que o seguinte, parceiro, é o maior 

terror mesmo, vim [sic] pro Rio é o maior terror. É inimigo, parceiro, 

Corinthians é inimigo, é inimigo, tem que morrer, esses filhos da p**a aí. 

Esses caras tem que vir pra cá e se f***r. O Vasco tem que ganhar, e, meu 

irmão, pra ganhar do Corinthians, o Vasco não tem time mesmo, vai ter que 

ser na pressão, e nada mais justo da gente botar o maior terror, a maior 

pressão, parceiro [...].   

 

Podemos observar vários termos relacionados à guerra no discurso do torcedor acima. 

Ele afirma que aquele seria o jogo da vida do Vasco e que ele não pode cair, como se fosse 

um soldado lutando pela vida e cair representasse a morte para o clube e seus torcedores, 

assim como significa para os combatentes em uma guerra. Diversos outros termos que podem 
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ser relacionados ao campo semântico da guerra são utilizados a seguir: perder, campo, 

inferno, medo, pânico, apavorado, morrer, morreu, terror, inimigo, ganhar. 

 

 É possível observar que vários dos termos destacados acima podem ser enquadrados  

no campo semântico da guerra: medo, pânico, apavorado, terror. Encontramos também 

índices linguísticos enquadrados em algumas das categorias apresentadas nesta pesquisa, 

como cair, perder, morrer, morreu, pertencentes à categoria 3, a de ações específicas dos 

envolvidos em uma guerra. Também encontramos a categoria 2 (espaços próprios de guerra) 

representada pelos termos campo (de batalha), e inferno (representação do espaço caótico em 

que se transforma o local de uma batalha). Por fim, podemos citar inimigo, como exemplo da 

categoria 6, os agentes (atuantes) em uma guerra. Felizmente, no episódio acima, a pressão e a 

violência não passaram do discurso para as ações, como nos episódios descritos a seguir. 

 

Em outro caso, segundo reportagem de A Folha de São Paulo, datada de 1º de 

dezembro de 2005, palmeirenses e corintianos agendavam uma briga para o domingo seguinte 

à publicação. A reportagem iniciava dizendo que aquela não era a primeira vez em que 

palmeirenses e corintianos marcavam confrontos pela internet, pois naquele mesmo ano, o 

torcedor e membro da torcida organizada Mancha Alviverde Diogo Lima Borges, tinha sido 

morto por um disparo de arma de fogo depois de um embate também agendado pela internet, 

mais especificamente, pela hoje extinta, rede social Orkut. A Folha conta que torcedores das 

duas equipes trocaram ameaças através de mensagens em redes sociais e planejavam um 

conflito no metrô. Alguns trechos das conversas explicitam que a violência, muitas vezes, 

parte do discurso para as ações, assim como ela está presente no discurso, também, devido à 

predominância da linguagem bélica do futebol. Entre eles podemos citar os excertos a seguir: 

 

Primeiro um corintiano avisa: “vou ta em 30 estações com mais de 30 amiguinhos 

esperando o primeiro porco [palmeirense] ou bambi [são paulino] aparecer [sic]”, sem 

específicar quais as estações seriam, como em uma ação surpresa ou uma emboscada em uma 

guerra. Logo a seguir, um palmeirense ameaça : “Vou te espancar, desgraçado, vc e quem 

tiver com vc seu corintiano froxo [sic]”, demonstrando todo o seu ódio ao(s) “inimigo(s)”. 

 

Cassante (2015) ilustra muito bem esses episódios em que o linguajar bélico do 

futebol extrapolou as quatro linhas e foi além do discurso. O primeiro desses episódios 

contados em seu artigo não aconteceu sequer em um evento de futebol com jogadores 



 

105 
 

profissionais, mas sim das divisões de base. Foi na final da supercopa de juniores de 1995, 

entre os clubes São Paulo e Palmeiras, na qual, após o final da partida, vencida pelo 

Palmeiras, torcedores entraram em conflito, tendo como resultado mais de 100 feridos e a 

morte, a pauladas na cabeça, do torcedor são-paulino, Marcio Gasparin da Silva, de 16 anos. 

O torcedor palmeirense, Adalberto Benedito dos Santos, autor das pauladas, foi condenado a 

12 anos de prisão. 

 

Os relatos de pessoas ligadas ao evento, como o de Fernando Capez, promotor de 

justiça na época, remetem a uma verdadeira cena de guerra. 

 

“A torcida do Palmeiras (Mancha Verde) invadiu o gramado e foi do outro lado 

comemorar na frente da torcida do São Paulo (Torcida Independente).”  

 

Outro relato é o do fundador da Torcida Tricolor Independente, que afirmou, na época, 

que “Houve uma revolta por parte desses torcedores que investiram contra a torcida do 

Palmeiras com paus e pedras e depois vindo a invadir [sic] o campo.” As palavras italicizadas 

acima enfatizam o caráter bélico dos acontecimentos ocorridos no estádio após naquela 

partida.  

 

Em um episódio mais recente, o torcedor botafoguense, Diego Silva dos Santos foi 

morto por perfurações de espeto de churrasco por torcedores do Flamengo. De acordo com 

uma notícia publicada no site G1 no dia 23 de março de 2017, a polícia havia capturado 5 dos 

8 integrantes da Torcida Jovem do Flamengo que teriam participado do crime. Segundo o site 

de notícias, ao ser interrogado pelos policiais, um dos presos disse que “a filosofia da Torcida 

Jovem e para atacar e ir para brigar” (Imagens 4 e 5, p. 121, 122, anexo). Em uma das 

imagens obtidas pela polícia, o presidente da torcida Jovem do Flamengo aparece com a 

camisa de Diego amarrada no tornozelo, o que seria o equivalente a um “troféu” ou a uma 

“medalha”. 

Nos exemplos acima, apresentamos episódios através dos quais é possível inferir que o 

linguajar bélico, se não é o fator determinante, contribui para influenciar as ações conflituosas 

que remetem à guerra e ao linguajar bélico do futebol, o qual, por sua vez, influencia tais 

ações ao mesmo tempo que por elas é influenciado. 
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No próximo capítulo (Considerações Finais), fazemos uma breve retomada do 

percurso seguido nesta dissertação. Falamos, também, sobre as contribuições desta pesquisa 

para os estudos sobre a conceptualização do futebol como guerra e sobre as limitações 

enfrentadas. Por fim, apresentamos sugestões para novas pesquisas sobre o assunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, investigamos o linguajar bélico do futebol à luz da Teoria da 

Metáfora Conceptual (TMC). Dessa forma, nossa fundamentação teórica apoiou-se nos 

trabalhos de Lakoff & Johnson (1980), Vereza (2010, 2012 e 2013), Espíndola (2013) e 

Ferreira (2012), entre outros. No caso de Espíndola e Ferreira, suas contribuições foram mais 

especificamente relacionadas à metáfora conceptual FUTEBOL É GUERRA. Quanto às 

questões políticas e ideológicas em estudos relacionados ao futebol, nos fundamentamos, 

principalmente, nos trabalhos de Da Matta (1982), Debrun (1983) e Freitas Jr. (2015). 

 

Neste trabalho, primeiramente foi traçado um panorama histórico do futebol, iniciando 

por seus supostos primórdios remotos no Egito, na China antiga e em Roma, passando por 

suas origens oficiais na Inglaterra do século XIX até chegarmos ao futebol contemporâneo, 

com sua incrível globalização e, consequente, imenso alcance mundial. Falamos também dos 

estudos sobre a teoria da guerra e de sua estreita relação com os esportes, em especial com o 

futebol, atentando para os seus vários pontos afins, tais como a presença dos conceitos da 

vitória e da derrota e do ataque e da defesa tanto na guerra quanto no futebol. Para ilustrar, 

analisamos textos de crônicas esportivas encontrados nos mais diversos meios de 

comunicação, dentre os quais o texto de Matheus Pichonelli: “O time é de Guerreiros, mas 

quem é o inimigo”, que introduz os conceitos de metáfora situada e nicho metafórico nesta 

pesquisa. 

   

Na fundamentação teórica, abordamos as principais bases teóricas presentes na 

pesquisa e explicitamos a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) proposta, seminalmente, por 

Lakoff & Johnson no livro Metaphors We Live By (Metáforas da Vida Cotidiana) de 1980. 

Procuramos demonstrar, também, a estreita relação do futebol com a linguagem das pessoas 

no cotidiano em sua representação através da Metáfora conceptual A VIDA É UM JOGO e, 

no caso do Brasil, devido à representatividade deste esporte no país, ela se apresenta, muitas 

vezes, mais especificada como A VIDA É UM JOGO DE FUTEBOL. Para isso, 

selecionamos diversas expressões metafóricas extraídas do linguajar lúdico-futebolístico e 

empregadas pelas pessoas em sua fala coloquial, porém não apenas aquelas relacionadas à 

guerra, mas também outras pertencentes aos mais diferentes campos semânticos. Em seguida, 

apresentamos a análise do corpus e suas implicações tanto para o discurso quanto para além 

dele, ilustrando, através de alguns casos exemplares, a maneira pela qual a linguagem bélica 
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do futebol influencia e recebe, também, influência das atitudes dos envolvidos no evento, 

tanto dentro do campo de futebol quanto fora dele para, nestas considerações finais, fazermos 

uma breve retomada do percurso percorrido na pesquisa, expondo suas implicações, suas 

contribuições, as limitações do trabalho e apresentando sugestões para novas pesquisas. 

 

A pesquisa buscou contribuir com os estudos sobre a conceptualização do futebol 

como guerra, principalmente com a adição de duas novas categorias às quatro propostas por 

Espíndola (2015). Às categorizações de Espíndola: o evento como um todo sendo 

denominado como guerra, luta, duelo, disputa; espaços próprios de guerra; ações específicas 

dos envolvidos em uma partida de futebol e instrumentos utilizados em uma guerra, 

adicionamos as duas a seguir: agentes (atuantes) em uma guerra e conceitos estruturantes do 

campo semântico da guerra. 

 

Em relação às limitações da pesquisa, podemos citar que, por termos trabalhado com 

apenas um periódico e em um período curto, não é possível afirmar que os resultados obtidos 

se apliquem a todos os veículos de jornalismo esportivo. No entanto, como a linguagem bélica 

mostra-se produtiva no futebol, acreditamos que tais resultados se apliquem, se não a todos, à 

maioria dos demais veículos também. 

 

Outro fator limitador na pesquisa foi a restrição da disponibilidade de corpora 

contendo excertos do discurso dos torcedores praticando o linguajar bélico do futebol através 

da troca de insultos e da marcação dos “confrontos” entre as torcidas em redes sociais como o 

extinto Orkut, o Facebook e o Twitter. Tal restrição ocorreu devido ao monitoramento feito 

pela polícia e pelas medidas tomadas pelo ministério público para coibir tais ações 

provocadoras de violência, o que acarretou na migração de tais torcedores para aplicativos de 

mensagens como o Whatsapp, os quais não podem ser monitorados.  

 

Por fim, podemos incluir também entre as limitações, o fato de a pesquisa contar com 

um corpus bastante extenso. 

 

Como sugestão para novas pesquisas, consideramos interessante a possibilidade destas 

serem realizadas, também, em veículos não especializados em esportes, principalmente 

naqueles de maior apelo popular. 
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Antes de finalizar esta dissertação, faz-se importante ressaltar que, apesar de a 

linguagem bélica ser pervasiva no futebol e, algumas vezes, até ser influenciada e influenciar 

o comportamento dos jogadores e dos torcedores, a relevância e a grandeza de tal esporte não 

é por isso diminuída. Embora, como pode ser percebido através desta pesquisa, tal esporte 

contenha um amplo espectro de expressões metafóricas que remetem ao campo semântico da 

guerra (domínio fonte GUERRA), é importante sair em sua defesa, pois, em sua essência, o 

futebol não é sobre ódio nem sobre guerra. Ele é sobre a paixão e sobre a vida. É ser inimigo 

amigo, pois quando a partida começa é cada um por si. Dentro de campo amigos, irmãos, 

parentes esquecem os laços e se transformam em “inimigos” sem ódio por cerca de noventa 

minutos. Porém, quando termina a partida, também chega ao fim a batalha, as diferenças 

acabam, a graça do esporte permanece. É como se a disputa pela bola fosse uma questão de 

sobrevivência e cada lance de plasticidade embelezasse e tornasse mais leve o dia-a-dia de 

cada pessoa que entre em contato com esse esporte. Sendo assim, da guerra não se evoca 

necessariamente o ódio e a morte, mas, sobretudo a motivação, o ideal (o gol), a 

comemoração e o grito da vitória. Os dribles fantásticos dos jogadores remetem a outros 

domínios: o da dança, o da arte (o futebol arte que encanta os torcedores com a beleza de um 

drible e a vibração de um gol), o da cooperação (uma tabelinha que resulta em gol), ou o da 

doação ao dar um belo presente a um companheiro (um passe excepcional...). Há, de fato, a 

opção de se realçar os elementos da guerra e com eles nutrir ainda mais o ódio. Temos visto, 

atualmente, esse fenômeno acontecer em vários âmbitos da sociedade, da política e dos 

costumes. No futebol, não poderia ser diferente, porém, há nele algo que transcende a isso 

tudo e que muitas vezes é chamado de “a magia do futebol”, aquela mesma que arrasta 

multidões e lota estádios em jogos decisivos e que faz, como dizia Nelson Rodrigues, o 

sobrenatural acontecer. No futebol, a paixão dos torcedores é a força das defesas, o 

combustível dos artilheiros e a munição para os seus canhões. O futebol é viver cada 

momento da vida como se fosse um lance decisivo do jogo ou cada lance da partida como se 

fosse decidir a própria vida e as dos companheiros de equipe. Ele é muito mais do que ganhar 

ou perder, derrotar ou ser derrotado... O futebol é cair e levantar-se, é morrer e renascer, é 

sobreviver e continuar a viver com alegria nas pernas, a cada lance, a cada desarme, a cada 

jogo, a cada batalha, a cada guerra, a cada campeonato... de futebol. 
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