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de sete anos só gosta
de ler o jornal
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DORQUE
é que uma

criança de sete anos,
que não revela ape-
tência pelos livros, só

gosta de ler o jornal A
BOLA?» Foi esta questão, relacio-
nada com o seu filho, que em 2002
levou Maria Clotilde de Almeida -
professora na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, inves-
tigadora na área da Linguística há
37 anos e formadora - a iniciar uma
investigação cientifica sobre a es-
crita em A BOLA.

Ao longo de 11 anos, dirigindo
uma equipa de investigadores que
inclui também Bibiana de Sousa, Pau-
la Órfão e Sílvia Teixeira - cujos mes-
trados e doutoramentos orientou -

,

estudou a linguagem utilizada por A
BOLA. As conclusões vão ser dadas

hoje a conhecer, no Anfiteatro 3 da
Faculdade de Letras da Universida-
de de Lisboa, às 18.30 horas, sob a for-
ma de livro: «Jogar Futebol Com as
Palavras - Imagens metafóricas no
jornal A BOLA».

«Como professora, investigado-
ra na área da Linguagem Cognitiva,
quis perceber o que leva A BOLA a ser
lida por tanta gente que nem gosta de
livros, a ter tanta aceitação, e a res-
posta vai muito além do gosto das

pessoas pelo desporto. O que diferen-
cia claramente A BOLA é o uso de
uma linguagem metafórica, de uma
conceprualização da realidade atra-
vés de imagens, de mesclas, que se

traduz em especial em títulos apela -
tivos e em textos que evocam reali-
dades facilmente apreendidas pelas
pessoas», comenta Maria Clotilde
Almeida.

CINCO MIL EXEMPLOS

Ao longo de 11 anos foram recolhi-
dos mais de cinco mil títulos e expres-
sões utilizadas em A BOLA, depois
analisadas de forma qualitativa.

«Ao falar de futebol, A BOLA uti-
liza muito uma linguagem metafóri-
ca, apelando à ficção, história, gas-
tronomia, religião, sabedoria popular,
música, tradições ou geografia, colan-
do essas imagens à realidade. Até o uso
do que chamamos de mesclas contra-
factuais, que no fundo é usar expres -
soes que são ou o inverso do que acon-
teceu ou um desafio das leis da física,

biologia, ou outras áreas», conta.
«A BOLA usa muitas vezes as

imagens para construir novas nar-
rativas, por vezes reescrever a his-
tória ou desafiar as leis da ciência,
cativando o leitor», junta.

Citando Mark Turner - «A nos-
sa mente é literária porque se pro-
jeta em imagens» -, Maria Clotil-
de Almeida não tem dúvidas em re -
ferir que «o uso de metáforas e
mesclas facilita a leitura, chama a

atenção do leitor mais facilmente e

apela ao seu envolvimento emo
cional» . «Logo, A BOLA vai muiti
mais longe do que um simples re
lato de factos. Apela às emoções dt

leitor, envolve-o na evocação dt

elementos da sua realidade, us
imagens que despertam o cérebr
de quem lê. Ao fazê-lo estabelec
uma grande facilidade de comuni
cação com o leitor, cativando -o»
IR ALEM DOS FACTOS

Quando usa títulos ou imagen
como «e do nevoeiro saiu Nuno Ge

mes»; «A primeira Seia de Jesus

os seus apóstolos»; «Navegado
res», referindo-se à Seleção n
Mundial da África do Sul; «Vai vi
chá?», falando do duelo com Ingla
terra, ou «Comandante», referin

Das 'marias' do

Benf ica ao croché

do Estádio da Luz
¦> Foi vice -campeã nacional d(
voleibol e lutou, «sem ser femi-
nista», pelo papel da mulher

Maria Clotilde Almeida sempre teve uma

grande paixão pelo desporto. Quando

era aluna do Colégio das Escravas do

Sagrado Coração de Jesus praticou
voleibol e chegou a ser vice-campeã
nacional de cadetes. E não esquece que
a sua equipa se treinava muitas vezes

com o Benfica, que tinha uma equipa
feminina de luxo, famosa pelas 'Marias',

«Como imagina, havia estigma quanto a

mulheres no desporto. A imagem que
mais me marcou foi ver mulheres dentro

de carros, a fazer croché, ao pé do

Estádio da Luz, quanto os maridos

estavam a ver o jogo», conta.

0 desporto sempre esteve nos genes da

família. 0 pai foi campeão regional de

remo da Madeira, o filho campeão
nacional de basquetebol de cadetes e a

filha dinamizou uma secção de bike-

-pólo em Barcelona.

«0 desporto ajudou-me a apreender
muitos valores, como espírito de grupo,
capacidade de sacrifício, lutar por um

objetivo. E deu-me uma grande

capacidade de entender o ser humano»,
frisou.

Alemães menos metafóricos
Bibiana de Sousa, uma das investigadoras que colaborou neste estudo, estava como

peixe na água, uma vez que apresentou uma tese de doutoramento sobre a linguagem me-
tafórica da imprensa desportiva alemã. «Nessa teseforam encontradas menos imagens do

que no jornal A BOLA. Ou seja, os cwpusrecolhidos não eram tão abundantes, nem quantita-
tiva nem qualitativamente», comentou Maria Clotilde de Almeida. De resto, esta investigação
não deixa de ter um caráter «pioneiro», já que, «tirando alguns casos no Brasil, são raros os

países onde existem estudos científicos sobrea relação entre língua, desporto e jornalismo».



do -se a Cristiano Ronaldo e ligan-
do-o à figura de Che Guevara, «A
BOLA apela à imaginação e emoção
do leitor, numa construção poéti-
ca que é ao mesmo tempo protago-
nista no processo de evolução da

própria Língua Portuguesa».
«Entre cinco mil corpus que

constituem o acervo do estudo, não
foi fácil fazer escolhas. Mas porque
este é um estudo qualitativo e não

quantitativo, fizemos uma seleção
e organizámos as imagens por ca-
tegorias. Um estudo que, no meu
caso pessoal, dá resposta à inquie-
tação de saber porque é que uma
criança de sete anos gostava de ler
o jornal A BOLA, sendo que a mo-
tivação dos investigadores foi estri-
tamente científica», concluiu.



Ainda poucos
doutores
A linguistica cognitiva, pitar para o

desenvolvimento desta

investigação, ainda não tem uma

grande expressão em Portugal. E

se esse vazio acabou por ser uma

das razões para Maria Clotllde

Almeida apostar nesta área,

assumindo papei pioneiro, sabe

que os custos passam pela demora

não só em relação ao

reconhecimento da relevância

desta área científica como à

existência de um grupo forte e

numeroso de investigadores e

estudiosos. «Neste momento

temos apenas cinco doutorados

em linguistica cognitiva. Temos de

esperar mais um tempo para que

ganhe o espaço relevante que

merece», frisa.

'Hip-hop'
português
Maria Clotllde Almeida não se cansa

de realçar o interesse na

«conceptualização da realidade

através das imagens, da

linguagem», que é como quem diz,

uma preocupação em «investigar

fenómenos que colem com a

realidade, com os aspetos práticos

da vida». Por isso, uma das

Investigações que fez foi sobre o

hip-hop português.

Homenagem
Maria Clotilde Almeida pretende na

apresentação deste livro

«homenagear a Faculdade de

Letras da Universidade de Lisboa»,

onde trabalha, e que desenvolve

um esforço, apesar dos

constrangimentos, de

desempenhar o seu papel de

«interagir, apreender, formar,

interrogar, investigar».

Venham

os SMS

Porque há sempre novos

projetosemcalhaeas
ideias fervilham na

cabeça de Maria Clotilde

Almeida, o próximo
estudo da investigadora

vai ser sobre... SMS. Uma

vez mais se nota uma

preocupação de realizar

investigações que
tenham uma intrínseca

aplicação prática. Em

termos linguísticos e

científicos será mais um

estudo exigente e

complexo.



Quando mulheres

e investigadoras
dão a volta ao

duplo preconceito
¦» A surpresaporsever quatro in-
vestigadoras num mundo tanto
tempo pronunciado no masculino

Maria Clotilde de Almeida reconhece

que há ainda quem estranhe serem

quatro mulheres a proceder à

investigação sobre o jornal A BOLA, No

fundo, comentários que - na maioria

dos casos recorrendo-se apenas ao

humor - revelam um duplo preconceito.
«Por um lado, a imagem de que o

mundo do desporto é masculino; por

outro, estranhar-se que um grupo de

mestres e doutoras investiguem e

escrevam sobre um jornal desportivo,

como se fosse um tema menor»,
comenta Maria Clotilde de Almeida.

«0 linguista russo Roman Jakobson

defende que 'a função poética também

está na rua'. Isto para lhe dizer que
encontrámos no jornal A BOLA imagens

poéticas tão interessantes e ricas como

nos melhores livros de poesia. A

linguística, como ciência, está longe de

se esgotar numa análise enclausurada

de uma literatura que pode ser

entendida por 'séria' ou 'elitista'. É na

aplicação prática, na realidade que é

vivida e sentida pelas pessoas, que

cumpre o seu papel mais útil», frisou.

Obra

para estudo

Foi na editora Colibri que Maria

Clotilde Almeida e a sua equipa en-
contraram o apoio para a publicação.
No mais, toda a investigação foi fei-
ta sem qualquer tipo de apoios, ape-
nas por carolice, por gosto. E a obra

fica.

«Este livro pode ser útil para es-
tudantes de Comunicação Social, para

desportistas, para os professores,

investigadores ou linguistas. É uma

obra científica que fica, para mais

numa área - desporto e jornalismo do

desporto - pouco investigada, mes-
mo a nível internacional, à exceção
de países como o Brasil, onde existe

investigação variada sobre estas

áreas», resumiu.


