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1. O que é um título? 

 Etimologicamente, a palavra título vem do latim "titulus", com o significado de "inscrição", 

"marca", e era usada para designar  a etiqueta presa ao bastão sobre o qual se enrolava o papiro 

manuscrito, evitando, assim, o acto de o desenrolar a fim de identificar o seu autor ou conteúdo 

(HOEK, 1981, p.5). Era ainda utilizada para designar as inscrições identificativas sob o retrato dos 

antepassados, os epitáfios e os escritos colocados ao pescoço do escravo à venda (MACHADO, 

1990, V vol., p.309). 

 O título apresenta-se, deste modo, como um anúncio, um rótulo, algo que não surge por si só 

mas que remete para outra entidade que lhe é exterior (quadro, escultura, romance, sinfonia, soneto, 

filme, etc). 

 Também o título da notícia no jornal é um texto que não surge por si só, mas para chamar a 

atenção do leitor para um outro texto: o da notícia correspondente. Ou seja, ele é um meta- texto pois 

se refere e relaciona com outro texto. Estes títulos têm simultaneamente um carácter autónomo visto 

que constituem textos destacados (é até frequente o leitor, apressado, limitar-se à sua descodificação 
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sem passar à leitura das respectivas notícias) e dependente visto que remetem para outros textos e 

deles depende o seu sentido. É precisamente esta autonomia, embora não independência, do título 

como entidade textual caracterizável que lhe permite constituir-se como um objecto passível de estudo 

por parte da Linguística Textual. 

 

2. O que é uma metáfora? 

 O interesse dos estudiosos da linguagem pela metáfora não é um fenómeno recente. Desde os 

estudos de Aristóteles até aos nossos dias, grande foi a quantidade e a variedade de abordagens neste 

domínio. As teorias mais divulgadas ficaram conhecidas como a teoria da comparação (que via a 

metáfora como uma comparação abreviada que era estabelecida entre duas entidades) e a teoria da 

interacção (que salientava a apercepção simultânea dos dois termos e a sua interdependência). 

 As teorias cognitivas (cf. LAKOFF & JOHNSON, 1980; JOHNSON, 1987; LAKOFF & 

TURNER, 1989; LAKOFF, 1990; e LAKOFF, 1994) criticam nas teorias clássicas o encarar da 

metáfora como dizendo respeito à linguagem e não ao pensamento. O facto de que a metáfora se situa 

ao nível do pensamento e não da linguagem explica a existência de vários modos de a exprimir. Em 

publicidade, por exemplo, é frequente a expressão da metáfora não apenas de forma linguística mas 

também pictórica (ex: pessoas debaixo de um enorme guarda-chuva para significar a protecção dada 

pela empresa de seguros). Ao nível da linguagem temos, não a metáfora  mas a expressão 

metafórica. A abordagem cognitiva introduz a noção de projecção ("mapping") entre domínios 

conceptuais, localizando a metáfora no modo de conceptualizar um domínio mental em termos de um 

outro. A palavra "metáfora" passa, assim, a ser entendida como uma projecção (no sentido matemático 

do termo) entre um domínio fonte ("source domain") e um domínio alvo ("target domain") no sistema 

conceptual. O termo "expressão metafórica" refere-se à expressão linguística (palavra, sintagma, frase) 

que realiza, na superfície textual, a projecção entre os domínios ("cross-domain mapping")1. 

                         
1 Ver em LAKOFF 1994, pp. 244-246 uma síntese onde se resumem as principais caracterís ticas e novidades da teoria 
contemporânea da metáfora. 
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 Exemplificando com títulos de imprensa desportivos, as ocorrências registadas no quadro 1 (ver 

apêndice 1) não são exemplos de várias metáforas diferentes, mas sim de uma mesma projecção 

metafórica. Assim, a mesma metáfora (a ideia de que O DESPORTO É UMA GUERRA) está 

subjacente às diferentes expressões linguísticas metafóricas ("atacar", "conquista", "armas", "mísseis", 

etc.) que efectivamente surgem nos diversos títulos. 

 

3. Que metáforas surgem nos títulos de imprensa desportivos para veicular as noções de 

"perder" e "ganhar"? 

 Na imprensa diária portuguesa, as notícias referentes ao desporto constituem uma parte 

importante do jornal e em alguns casos (ex: Correio da Manhã, Público, Jornal de Notícias) constituem 

mesmo um suplemento destacável. E é precisamente nesta parte do jornal que os títulos parecem 

revelar-se mais imaginativos no que diz respeito à linguagem utilizada. 

 Após a análise de algumas centenas de títulos referentes aos eventos desportivos da época de 

1992/931,  foram seleccionados, para este estudo, aqueles que utilizavam linguagem metafórica para 

veicular os resultados - vitória, derrota, empate - dos confrontos desportivos noticiados.  

 Será aqui sugerido que há uma muito maior variedade do que se poderia pensar no uso de 

verbos, não existindo praticamente limites ao tipo de títulos criado. Assim, os títulos que vemos no 

apêndice 2 não se limitam a relatar que X GANHOU A Y ou que X PERDEU COM Y ou ainda que X 

EMPATOU COM Y. Em vez disso, temos uma interessante variedade de expressões linguísticas para 

veicular estas noções. 

 Em relação à noção de GANHAR, verificamos que esta é a mais frequente nos títulos em 

questão (70% do total contra 25% de títulos com a noção de perder e 5% com a noção de empatar). 

Os verbos que transmitem, nestes títulos, a noção de ganhar não têm, em português, à partida, este 

significado. Assim, verbos de diferentes domínios são aqui utilizados num processo de transferência 
                         
1 Estes títulos fazem parte de um corpus mais lato de mais de dois mil títulos de imprensa recolhidos nos jornais 
Comércio do Porto, Correio da Manhã, Jornal de Notícias e Público destinado a uma pesquisa mais abrangente sobre a 
linguagem metafórica neste tipo de texto. 
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metafórica sugerindo um alargamento semântico criativo. Os domínio s conceptuais que, no corpus,  

mais frequentemente servem de fonte neste processo têm algumas características semânticas que nos 

permitem agrupá-los em quatro grandes categorias: 

 a) DESTRUIÇÃO: a equipa vencedora é apresentada como exercendo uma acção destrutiva 

sobre a equipa derrotada: 

Exemplos do apêndice 2: esmagar (1 a 4), rebentar com (5), estilhaçar (6), destroçar (17), arrasar (27), 

matar (32 e 33), dar morte (40), conquistar (48). 

Estas metáforas do domínio da destruição são particularmente utilizadas quando a margem da vitória é 

muito grande (ex: no 2 do apêndice 2 o verbo esmagar refere-se a uma vitória por 12-0). 

 b) PREJUÍZO: a equipa vencedora é encarada como exercendo uma acção com consequências 

negativas sobre a equipa vencida: 

Exemplos do apêndice 2: ofuscar (18), entristecer (19), picar (21 e 22), caçar (23), travar (24), bater 

(29), humilhar (37), banalizar (38),  desunir (47), esburacar (56). 

A fronteira entre estes exemplos e os anteriores não é, como facilmente se poderá constatar, clara, 

sendo uma questão de grau o efeito destrutivo de uma equipa sobre a outra. 

 c) REBAIXAMENTO: a equipa vencedora é vista como exercendo uma força de cima para 

baixo sobre a equipa vencida: 

Exemplos do apêndice 2: encestar (25), afundar (30), engolir (31), tombar (39), entortar (53). 

Esta ideia do movimento descendente está por vezes relacionada também com a posição relativa, na 

tabela, que os adversários ocupam e que eventualmente se altera com o resultado dos confrontos em 

questão. 

 d) TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO: nesta categoria, o vencedor do jogo é apresentado 

como tendo tido sucesso na ultrapassagem de determinado obstáculo e, consequentemente no 

cumprimento de determinado objectivo: 
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Exemplos do apêndice 2: transpor muralha (7), tirar jackpot (28), passar, passar à tangente (41 a 46). 

São particularmente numerosas aqui as metáforas do domínio estudantil, como se o jogo fosse uma 

prova escolar da qual a equipa tem de sair bem sucedida. 

 As expressões metafóricas veiculando a ideia de PERDER agrupam-se em categorias que se 

apresentam como o contraponto das anteriores. Por vezes, os mesmos verbos são utilizados só que, 

desta vez, na voz passiva. 

 a) DESTRUIÇÃO: a equipa derrotada é apresentada como tendo sido destruída pela equipa 

vencedora: 

Exemplos do apêndice 2: morrer (71), apagar-se (72 ), ser esmagado (79 e 80), ser asfixiado (81), ser 

torrado (90). 

 b) PREJUÍZO: a equipa derrotada apresenta-se como a vítima de uma acção negativa por parte 

da equipa vencedora: 

Exemplos do apêndice 2: ser atropelado (66), ser humilhado (68 a 70), ser toureado (85), ser eclipsado 

(89). 

 c) REBAIXAMENTO: a equipa derrotada é descrita como tendo sofrido uma força no sentido 

de cima para baixo exercida pela equipa vitoriosa. Por vezes, a equipa vencedora não é mencionada no 

título e este transmite a ideia de que a derrota terá sido acidental, mais consequência das falhas do 

derrotado do que dos méritos do adversário. 

Exemplos do apêndice 2: naufragar (57 e 58), cair (59 a 62), afundar-se (67), baquear (74 e 75), 

tombar (76 a 78), escorregar (83 e 84), tropeçar (88). 

 d) NÃO-TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO: a equipa derrotada é apresentada como 

tendo sido ineficaz na ultrapassagem de determinado obstáculo e de não ter, assim, atingido o objectivo 

desejado: Exemplos do apêndice 2: perder-se (63 a 65), gatar (82), encalhar (87), chumbar (91).  

 As metáforas de EMPATAR, não parecem trazer uma linguagem própria, mas utilizam as 

mesmas metáforas anteriores. Isto porque o empate é equiparado a uma vitória quando conseguido por 

uma equipa fraca face a uma equipa favorita, e a uma derrota sob o ponto de vista da equipa favorita 



6 

que empata com um adversário do fundo da tabela. Nestes casos, as mesmas categorias das metáforas 

de perder e ganhar que vimos acima são utilizadas.  

 

4. O que leva à escolha de determinada metáfora? 

  A presença de determinado verbo em acepção metafórica nestes títulos não é fortuita. De facto, 

o verbo utilizado para descrever a vitória ou a derrota está frequentemente relacionado (através da 

aliteração ou do jogo de palavras, por exemplo) com outros elementos presentes no co-texto - e então 

teremos um factor linguístico motivando a metáfora - ou então está relacionado com o contexto da 

notícia - que o leitor terá de identificar recorrendo ao chamado conhecimento do mundo - e nesse caso 

há um factor extralinguístico que motiva a presença daquela linguagem no título. Os factores mais 

salientes no corpus são:   

1. NOME DO CLUBE 

Exemplos do apêndice 2: 6, 7, 13, 22, 47, 53, 73 (aliteração), 82, 85 e 93.   

2. NOME DO ESTÁDIO      

 Exemplos do apêndice 2: 16, 63, 67, 72 e 92.   

3. DESIGNAÇÃO DOS JOGADORES      

 a) NOME PRÓPRIO DO JOGADOR             

  Exemplos do apêndice 2: 40 e 64.      

 b) ALCUNHA DO JOGADOR             

  Exemplo do apêndice 2: 33.      

 c) SÍMBOLO DO CLUBE (metonimicamente designando o jogador)             

  Exemplos do apêndice 2: 23, 31 e 56.      

 d) COR DA CAMISOLA (metonimicamente designando o jogador)             

  Exemplo do apêndice 2: 23.   

4. NOME DA LOCALIDADE      

 Exemplos do apêndice 2: 60 e 61.   
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5. REALIDADES LIGADAS À LOCALIDADE (relação extralinguística)      

 Exemplos do apêndice 2: 30, 31, 50, 51, 52, 57, 58, 86, 87 e 91.  

6. CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS EM QUE DECORREU O JOGO (relação extralinguística)     

 Exemplos do apêndice 2: 83 e 90.   

7. FOTO QUE ILUSTRA A NOTÍCIA (relação extralinguística)      

Exemplo do apêndice 2: 54 (em que uma foto mostra um jogador vertendo uma garrafa de água 

sobre a cabeça de um técnico). 

  Esta lista não pretende de modo nenhum estar completa, mas ilustra bem o facto de que são 

variados os motivos que levam à escolha do vocabulário metafórico nos títulos desportivos.  

 

5. Conclusão 

 A utilização de diferentes metáforas tem como consequência a presença nos títulos desportivos 

de um vocabulário vasto que tem como limites os das própria imaginação. Proveniente de diferentes 

domínios fonte, estes vocábulos contribuem para a captação da atenção do leitor e evitam a monotonia 

do uso continuado das mesmas expressões. Deste modo, um verbo é projectado de um domínio 

semântico mais ou menos distante do domínio desportivo e é nele introduzido num processo de 

transferência metafórica. Ao mesmo tempo, os títulos transmitem não apenas as noções de perder e 

ganhar, mas dão já uma ideia da margem da vitória/derrota conforme o vocábulo conote um maior ou 

menor grau de destruição, como vimos nos exemplos. 

 O uso continuado destas expressões na linguagem dos títulos desportivos pode, com o tempo, 

levar a um alargamento semântico do seu significado. Os verbos "baquear", "esmagar", etc poderão no 

futuro registar como um dos seus significados "ganhar uma competição desportiva". Só o tempo o dirá. 
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           Apêndice 1 

Exemplo de várias expressões metafóricas 
projectando a mesma metáfora: 

O DESPORTO É UMA GUERRA 
 
Metáfora (pensamento) 

 
Expressão metafórica (linguagem)   

Domínio 
alvo 

Domínio 
fonte 

Teor Veículo  Exemplo 

  jogar contra atacar  "SUPER-DRAGÕES" DAS ANTAS  
ATACAM VIZINHOS DO BESSA /  
Hoje às 19.45(...)    

  obtenção de 
troféu 

conquista CASCAIS E CIÊNCIAS DE SEVILHA 
À CONQUISTA DA TAÇA IBÉRICA 
 

  capacidades 
desportivas 

armas VAMOS DISCUTIR O JOGO COM O 
PORTO COM AS ARMAS QUE 
TEMOS 

  falhas pontaria 
desafinada 

ENCARNADOS' COM PONTARIA 
DESAFINADA 
 

 
 
DESPORTO 

 
 

GUERRA 

jogar, 
competir 

lutar CHAVES PROMETE LUTAR COM 
DIGNIDADE 
 

  investir 
insistente-

mente  

massacrar MASSACRAR' NÃO CHEGA/ É 
NECESSÁRIO ALGO MAIS 
BENFICA 0/ BEIRA-MAR 0 

  bons  
goleadores 

mísseis MITHARSKI E REBELO/ -OS 
"MÍSSEIS" PARA BARCELOS 
 

  descer de 
posição 

desarmar ESPANHA: CORUNHA NÃO 
DESARMA! 
 

   
jogo  

 
batalha 

 
A "BATALHA" DO RESTELO 
 

  jogadores 
avançados 

artilheiros ARTILHEIROS ESTRANGEIROS 
DOMINAM CAÇA AO GOLO 
 

Quadro 1 
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         Apêndice 2 
     EXEMPLOS                                              
"GANHAR"                                                            "PERDER"                                                     
 1 JUVENIS PORTUGUESES/ "ESMAGARAM" INGL ATERRA   57 'CARAVELA' DE BELÉM/ NAUFRAGOU/ EM ESPINHO                    
 2 VITÓRIA/ DE GUIMARÃES/ "ESMAGOU"/ RÉGUA                        58 BELENENSES/ "NAUFRAGOU"/ EM ESPINHO                           
 3 SPORTING 'ESMAGA' AD DE SÃO ROQUE                              59 LEIXÕES CAIU NA MADEIRA                                   
 4 BENFICA 'ESMAGA' VALONGO NA LUZ                                60 ITÁLIA IA CAINDO/  NA VALETTA                              
 5 BENFICA/ DE ALTA TENSÃO/ REBENTOU/ COM/ O DÍNAMO              61 ITÁLIA IA 'CAINDO'/ EM LA VALLETTA...                        
 6 BOMBARDEAMENTO/ DE ROCKETS/ "ESTILHAÇOU" BULLS                62 CAI A ÁGUIA/ OU T OMBA O DRAGÃO                            
 7 BENFICA TRANSPÔS/ "MURALHA" DO CASTELO                         63 LEIXÕES PERDEU-SE  NO MAR                                  
 8 GUIMARÃES BRILHOU/ NA "PISCINA" DO BESSA                       64 FC DO PORTO PERDEU-SE/ NA BAÍA  DE GOTEMBURGO              
 9 ALBERTINA E REGALO/ BRILHARAM EM FRAN ÇA                        65 F.C.PORTO/ PERDEU -SE/ NA LUZ                              
10 ANDEBOL PORTUGUÊS / BRILHA NA DINAMARCA                         66 FOMOS ATROPELADOS/ POR UM FERRARI!                        
11 MIÚDOS DO VIGOROSA/ BRILHARAM EM DUAS FRENTES                 67 BOAVISTA AFUNDOU-SE                                       
12 CAMPINAS E UNIDOS AO PORTO/ BRILHARAM/NA JORNADA   68 CELTICS E LAKERS/ HUMILHADOS EM CASA   
     INAUGURAL                           69 ASTON VILLA HUMILHADO             
13 ESTRELAS BRILHAM/ NO CÉU DA AMADORA                            70 LIVERPOOL "HUMILHADO"/ NA TAÇA DE INGLATERRA                           
14 FONTE DA MOURA BRILHA                                           71 ATRAVESSAR O OCEANO/ E MORRER NA PRAIA...              
15 PORTUGAL BRILHA/ EM BARCELONA                                  72 SPORTING APAGOU -SE  NA LUZ                     
16 BENFICA BRILHOU N A LUZ                                          73 BLAZERS "BANZADOS"                                      
17 MOVELMODA "DESTRO ÇOU"/ UM "CORREIO"/ MUITO FRÁGIL             74 ATLÉTICO PASSOU E M SETÚBAL/ E QUELUZ BAQUEOU NO                                      
18 MILANÍSSIMO "OFUSCOU" PSV                                             MONTIJO 
19 HOLANDESES DO MILÃO/ 'ENTRISTECEM' HO LANDA   75 SENHORA DA GORA BAQUEOU!            
20 MARSELHA DEU 'BAILE'                                            76 SALGUEIROS TOMBOU/ NO PELADO DE ODIVELAS                  
21 TÁCTICA ESTUDADA/ PARA 'PICAR LEÕES'                           77 ALPENDORADA TOMBO U/ EM CAÍDE DE REI                       
22 "MOSCARDOS" PICARAM "TOUROS"/ EM PLEN O CHICAGO   78 CAI A ÁGUIA/ OU T OMBA O DRAGÃO   
      STADIUM                                     79 VILA REAL ESMAGADO!   
23 'LEÕES'/ QUASE/ CAÇADOS/ POR/ 'CANARINHOS'                                80 COMEÇAR A CILINDRAR/ PARA ACABAR ESMAGADO                      
24 "DRAGÕES" TRAVADOS/ PELO BEIRA MAR                                      81 ALGARVIOS/ ASFIXIADOS        
25 BASQUETE/ DO/ BENFICA/ PRONTO/ A/ 'ENCESTAR'/   82 EIQUIPETROL "GATO U"/ NA UNIVERSIDADE LUSÍADA 
      UCRANIANOS                                       83 MARSELHA 'ESCORREGA'/ NO GELO DE LILLE   
26 SUPERTAÇA: BOAVISTA/ BRINDOU NAS ANTA S                                  84 CASTROMARINENSE ' ESCORREGA'/ E SAMBRENSE É O NOVO  
27 BENFICA EM VELOCIDADE/ ARRASA ESTORIL ISTAS                       LÍDER      
28 BENFICA TIRA "JACKPOT" NA LUZ                                   85 BULLS "TOUREADOS"/ EM CLEVELAND         
29 ITÁLIA BATE MALTA                                                                      86 SANTA MARIA FOI A  BANHOS... NAS TAIPAS  
30 ARTILHARIA/ DE/ ALVALADE/ AFUNDOU/ CARAVELA/ DE   87 BOAVISTA/ ENCALHOU/ EM BELÉM 
      BELÉM                               88 BULLS TROPEÇAM DE NOVO  
31 "TIGRES" ENGOLEM "JESUÍTAS"...                                                              89 EMILIO ECLIPSADO/ NOS "COURTS" DE SYDNEY 
32 STAN VALCKX E BALAKOV/ 'MATARAM' FORA STEIROS                  90 CHANG E KRAJICEK/ "TORRADOS" AO SOL                               
33 'EL MATADOR' MATOU MESMO...                                                     91 CDUL "CHUMBOU" EM COIMBRA      
34 OLIVEIRENSE 'METE '/ P.ARCOS NA 'LINHA'                                            
35 F.C.PORTO A BARALHAR/ -FAMALICÃO DÁ CARTAS                                                                              
36 ALFREDO SANTOS (SPORT/"DIERA") PINTOU A MANTA NA  
      GALIZA...    
37 BENFICA "HUMILHOU" (11-5)/ SPORTING EM ALVA LADE               
38 AMBIÇÃO AMADORENSE/ BANALIZOU ALGARVIOS                        "EMPATAR"   
39 TAÇA: ODIVELAS/ TOMBOU/ SALGUEIROS                                                                               
40 PAULO DEU VIDA E MORTE                                                                             92 "ÁGUIA" CHAMUSCA -SE NO "CALDEIRÃO"!...                
41 ATLÉTICO PASSOU E M SETÚBAL/ E QUELUZ BAQUEOU N O   93 SENHOR DO PADRÃO/ "ENGASGADO" PELO CAFÉ LISBONENSE  
      MONTIJO                   94 MILÃO 'TROPEÇOU'/ MAS... NÃO CAÍU  
42 F.C.PORTO PASSOU/ À TANGENTE EM VALON GO                              95 QUEM 'TROPEÇOU'/ FOI O BELENENSES  
43 FC PORTO 'PASS A' EM VALONGO (3 -2)                                                     96 FC PORTO TROPEÇOU NAS ANTAS 
44 BENFICA PASSOU/ E M PAÇOS/ DE FERREIRA                   97 ESTORIL RASTEIRA SPORTING/ ÁRBITRO RASTEIRA ESTORIL                                     
45 F.C.PORTO PASSOU À T ANGENTE/ NO RINQUE D O TURQUEL             98 BELÉM A RESVALAR                              
46 TAÇA DE ESPANHA: SEVILHA/ PASSOU MESMO À TANGENTE             
47 UNIÃO DESUNIU UNIÃO...                                                                             
48 BARCELOS CONQUISTOU GUIMARÃES/ -BELENENSES ATRASOU  
      BENFICA                     
49 RIO AVE "ENCHEU-SE" MUITO E BEM EM OVAR                     
50 BARCELOS CANTOU DE GALO                                     
51 GIL VICENTE CANTOU/ DE GALO EM BRAGA                                                                                  
52 "DRAGÕES"/ NÃO CEDEM/ E "GALOS/ VOLTAM A CANTAR"                
53 BRAGA ENTORTOU RÉGUA                                        
54 'SUB 21' ESTÃO/ E SPERENÇADOS/ EM 'DAR BANHO'/ AOS  
      MALTESES    
55 BENFICA "DRAMATIZOU"/ CASCAIS (19-13)                      
56 ÁGUIAS EM VOO PICADO/ ESBURACARAM O D RAGÃO              
 


