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'Jogar Futebol com as Palavras - imagens metafóricas no jornal A BOLA'

apresentado o Investigadora Maria Clotilde de Almeida é a autora
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A
professora Maria Clotil-
de de Almeida, 57 anos,
docente da Faculdade de

Letras da Universidade
de Lisboa e mestre em

língua portuguesa descritiva, apre-
sentou ontem ao final da tarde num
auditório da Cidade Universitária,
em Lisboa, a obra Jogar Futebol
com as Palavras - imagens meta -
fóricas no jornal A BOLA, evento

que contou com a presença do di-
retor de A BOLA, Vítor Serpa, e foi

apresentado pelos professores dou-
tores Manuel Frias Martins e

Eduardo Cintra Torres.

Com a ajuda de uma equipa de

investigadoras composta pelas
coautoras Bibiana de Sousa, Pau-
la Órfão e Sílvia Teixeira, Maria
Clotilde de Almeida deu desta for-
ma por terminado um trabalho de

onze anos de compilação de ca-
pas, textos, expressões, compara-
ções e metáforas do jornal A BOLA.

«A escolha das frases e das
ocorrências foi difícil. Quisemos
estudar a rua. A forma como a co-

municação do jornal mais lido em
Portugal chega às pessoas. Quise-
mos estudá-lo por dentro seguin-
do os instrumentos da linguísti-
ca, que para mim é a base de todas

as ciências sociais e humanas. Usá-
mos ferramentas de linguística
cognitiva que são particularmen-
te adequadas a este estudo. Esta

equipa de autoras - quatro senho-
ras, é verdade, o que para muita

gente pode ser confuso... - ficou
muito satisfeita com o resultado » ,

disse Maria Clotilde de Almeida.
Durante a apresentação foram

dados muitos exemplos dos fac-
tos que motivaram o referido es-
tudo, desde as capas do jornal até
às expressões de crónicas de jogos

e de reportagens e a forma como,
nas palavras da autora «facilitam
a leitura e chamam a atenção ao

leitor, apelando ao seu envolvi-
mento emocional»

Maria Clotilde de Almeida, que
é também doutora em linguísti-
ca alemã e que curiosamente, por
outros estudos feitos, garante que
na imprensa alemã estas varie-
dades linguísticas não são tão
abundantes nem qualitativa nem
quantitativamente, explicou que

a motivação inicial para a realiza-
ção deste trabalho e para a com-
pilação desta obra - que juntou
mais de cinco mil ocorrências no
acervo do estudo - partiu de uma
simples questão feita em 2002 e

relacionada com o próprio filho:
«Por que razão uma criança de
sete anos que não tem apetência

especial pelos livros, só gosta de
ler o jornal A BOLA?» .

O livro em questão, pela rique-
za do conteúdo, pode naturalmen-
te ser útil a estudantes de comu-
nicação social, a desportistas,
professores, investigadores ou lin-
guistas. Pelo meio ficaram análi-
ses muito curiosas de expressões
usadas por jornalistas de A BOLA
nos domínios da guerra, natureza,
tecnologia, gastronomia, sobre-
natural ou economia.

«É uma obra científica sobre
uma área que, em Portugal, é pou-
co investigada», finalizou a auto-
ra, cuja obra foi elogiada por Vítor

Serpa, diretor de A BOLA: «Este li-
vro é um motivo de orgulho para
todos os trabalhadores de A BOLA
e uma motivação para continuar-
mos o nosso trabalho.»

Investigadora assina livro para Vítor Serpa, que destaca orgulho para o jornal


