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Introdução

Este estudo propõe analisar o futebol não como uma modalidade esportiva, ou 

como um fenômeno cultural na sociedade brasileira,  mas sim como são os discursos 

desta área de atividade humana, ou seja, que discursos constituem o meio futebolísticos, 

considerando  esse esporte que é tão estimado por nós torcedores.  Serão destacados 

alguns tipos de discursos freqüentes na enunciação dos jogadores, discursos esses que 

serão detalhados pela análise no decorrer do desenvolvimento deste trabalho.

A pretensão deste trabalho também é analisar as expressões ou pré-construído 

(Pêcheux, 1997), usados na linguagem futebolística, como por exemplo as palavras de 

duplo sentido: “chapéu”, “carrinho”,  e porque em alguns casos, o sentido dado pelo 

futebol se sobrepõe pelo o efeito de sentido, de tal maneira que nem lembramos mais 

que um termo como “artilheiro”, por exemplo, tenha vindo da linguagem militar.

Este estudo, assim, de forma geral procurará o sentido do discurso sobre os 

enunciados do futebol, bem como a sua relação com a história a partir de uma memória 

discursiva (Pêcheux, 1997). 

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  como  os  discursos  futebolísticos  se 

constituem, quais são as suas origens e como acontece o seu funcionamento, em que 

redes de memória se “apóia”, enquanto  que o  objeto são os discursos dos jogos de 

futebol brasileiro, retirado de narrações televisivas e narrações radiofônicas.

A presente pesquisa se justifica por buscar analisar os discursos do futebol nos 

dias de hoje, com o intuito de compreender o funcionamento dos discursos, a origem 

dos discursos, também a questão cultural e histórica.

Nossa metodologia pode ser assim elencada:

- gravações de duas narrativas de futebol

- transcrições das narrações 

- recortes dos enunciados 

- agrupamento dos enunciados em discurso 

- classificação dos discursos



- análise da constituição dos discursos  

Breve História do Futebol: origens

Origens do futebol na China Antiga1

Na China Antiga, por volta de 3000 a.C, os militares chineses praticavam 

um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes 

para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos inimigos 

foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Formavam-se 

duas equipes com oito jogadores e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem 

deixar cair no chão, levando-a para dentro de duas estacas fincadas no campo. Estas 

estacas eram ligadas por um fio de cera.

Origens do futebol no Japão Antigo2

No Japão Antigo, foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, 

porém se chamava Kemari. Praticado por integrantes da corte do imperador japonês, 

o kemari acontecia num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola 

era feita de fibras de bambu e entre as regras, o contato físico era proibido entre os 

16 jogadores (8 para cada equipe). Historiadores do futebol encontraram relatos que 

confirmam  o  acontecimento  de  jogos  entre  equipes  chinesas  e  japonesas  na 

antiguidade.

Origens do futebol na Grécia e Roma

Os gregos  criaram um jogo por  volta  do  século  I  a.C que  se  chamava 

Episkiros.  Neste  jogo,  soldados  gregos  dividiam-se  em  duas  equipes  de  nove 

jogadores cada e jogavam num terreno de formato retangular. Na cidade grega de 

Esparta, os jogadores, também militares, usavam uma bola feita de bexiga de boi 

cheia de areia ou terra. Os campos onde se realizavam as partidas, em Esparta, eram 

bem  grandes,  pois  as  equipes  eram  formadas  por  quinze  jogadores.  Quando  os 

romanos dominaram a Grécia, entraram em contato com a cultura grega e acabaram 

assimilando o Episkiros, porém o jogo tomou uma conotação muito mais violenta.

O Futebol na Idade Média3

1 Informação retirada do site http://www.suapesquisa.com/futebol/
2 informação retirada do site http://www.suapesquisa.com/futebol/
3 Informação retirada do site http://www.suapesquisa.com/futebol/



Há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se 

muito a violência. O Soule ou Harpastum era praticado na Idade Média por militares 

que dividiam-se em duas equipes: atacantes e defensores. Era permitido usar socos, 

pontapés, rasteiras e outros golpes violentos.  Há relatos que mostram a morte de 

alguns jogadores durante a partida. Cada equipe era formada por 27 jogadores, onde 

grupos tinham funções diferentes no time: corredores, dianteiros, sacadores e guarda-

redes.

Na Itália  Medieval  apareceu  um jogo denominado gioco del  calcio.  Era 

praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os 

dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. A violência era muito 

comum,  pois  os  participantes  levavam  para  campo  seus  problemas  causados, 

principalmente  por  questões  sociais  típicas  da  época  medieval. O  barulho,  a 

desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar 

uma lei proibindo a prática do jogo, condenando a prisão os praticantes. Porém, o 

jogo não terminou, pois integrantes da nobreza criaram um nova versão dele com 

regras  que  não  permitiam  a  violência.  Nesta  nova  versão,  cerca  de  doze  juízes 

deveriam fazer cumprir as regras do jogo.

O Futebol chega à Inglaterra4

Pesquisadores concluíram que o gioco de calcio saiu da Itália e chegou a 

Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e 

foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas 

duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares chamados de gol. A bola era de 

couro e enchida com ar.  Com regras claras e objetivas,  o futebol  começou a ser 

praticado  por  estudantes  e  filhos  da  nobreza  inglesa.  Aos  poucos  foi  se 

popularizando. No ano de 1848, numa conferência  em Cambridge,  estabeleceu-se 

um único código de regras para o futebol. No ano de 1871 foi criada a figura do 

guarda-redes  (goleiro)  que  seria  o  único  que poderia  colocar  as  mãos  na bola  e 

deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola. Em 1875, foi estabelecida 

a regra do tempo de 90 minutos e em 1891 foi estabelecido o pênalti, para punir a 

falta dentro da área. Somente em 1907 foi estabelecida a regra do impedimento.

O  profissionalismo  no  futebol  foi  iniciado  somente  em 1885  e  no  ano 

seguinte  seria  criada,  na Inglaterra,  a  International  Board,  entidade  cujo objetivo 

4 Informação retirada do site http://www.suapesquisa.com/futebol/



principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. No ano de 

1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da 

Europa, contribuindo para difundir o futebol em diversas partes do mundo.Em 1888, 

foi fundada a Football League com o objetivo de organizar torneios e campeonatos 

internacionais.

No ano de 1904, foi  criada a FIFA (Federação Internacional  de Futebol 

Association) que organiza até hoje o futebol em todo mundo. É a FIFA que organiza 

os grandes campeonatos de seleções (Copa do Mundo) de quatro em quatro anos. Em 

2006,  por  exemplo,  tivemos  a  Copa  do  Mundo  da  Alemanha.  A  FIFA também 

organiza  campeonatos  de  clubes  como,  por  exemplo,  a  Copa  Libertadores  da 

América,  Copa da  UEFA,  Liga  dos  Campeões  da  Europa,  Copa Sul-Americana, 

entre outros.

Futebol no Brasil5

Não diferente de muitos países, o futebol chegou ao Brasil através dos ingleses 

expatriados, na verdade através do costume Inglês, já que o pai do futebol foi Charles 

Miller.

Miller, filho de um empregado de uma empresa ferroviária, nasceu no Brasil e 

foi  para a Inglaterra  para estudar em um colégio publico do país.  Lá,  tornou-se um 

admirador do futebol.Voltou ao Brasil em 1895 e trouxe com ele duas bolas, lutou para 

converter a comunidade de expatriados britânicos da cidade de São Paulo de jogadores 

de críquete (um jogo considerado parecido com o basebol ) para futebolistas, criando o 

primeiro clube de futebol no Brasil. 

O  futebol  rapidamente  se  tornou  uma  paixão  para  os  brasileiros,  que 

frequentemente referem-se ao país como "a pátria de chuteiras" ou o "país do futebol". 

Mais de dez mil brasileiros jogam profissionalmente no Brasil ou mundo afora.

Foi assim, que, de acordo com Charles Miller, o futebol começou no Brasil, 

numa entrevista dada à revista O Cruseiro em 1952.

No entanto, há registros que o esporte já tinha  sido jogado  no Brasil antes. 

Em 1874,  marinheiros  estrangeiros  disputaram uma  partida  em praias  cariocas.  Em 

1878,  tripulantes  do  navio  Criméia se  enfrentaram  numa  exibição  para  a  Princesa 

Isabel.

5 Informação retirada do site http://www.suapesquisa.com/futebol/



Há  também  outras  histórias,  não  comprovadas.  É  dito  que  em  1882,  um 

homem  chamado  Mr.  Hugh  teria  introduzido  o  futebol  em  Jundiaí,  entre  seus 

funcionários. Diz-se também que entre 1875 e 1876, no campo do Paissandu, na cidade 

do Rio de Janeiro, funcionários de duas companhias teriam jogado uma partida.

Ao sabermos de todas essas possibilidades de como o futebol entrou no Brasil, 

o mais provavel é que tenha sido por Charles Miller, quando trouxe  da Inglaterra , onde 

estudava e conheceu o esporte,  duas  bolas  de futebol,  pelo menos  é  o que mais  se 

acredita.

A partir de 1902, foi realizado o primeiro Campeonato Paulista de Futebol, 

onde o São Paulo Athletic (não existe nenhuma ligação com o São Paulo FC) sagrou-se 

campeão. A partir de 1906 novos clubes surgiram em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Entre  eles,  podemos  destacar  Botafogo  Football  Club  (atual  Botafogo de  Futebol  e 

Regatas),  Clube de Regatas do Flamengo e Vasco da Gama,  todos esses do Rio de 

Janeiro.

Em 1933 o futebol brasileiro prepara-se para sofrer uma mudança radical: até 

esse  momento  o  esporte  era  ainda  amador  e,  a  partir  daí  o  profissionalismo  é 

oficializado, inicialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, para depois atingir os outros 

estados.  Entretanto,  pode-se  dizer  que  tal  profissionalismo  não  obedece  bem  aos 

padrões, na verdade o que ocorreu foi uma espécie de "profissionalismo amador", já que 

medidas  adotadas  até  hoje  em  grandes  clubes  e  associações,  fogem  ao  verdadeiro 

significado da palavra. Talvez seja isso que caracterize o futebol brasileiro, e o torne 

diferente dos demais países.

Após esse período o Brasil parte decisivamente em busca de reconhecimento 

internacional, o qual ocorre nas Copas do Mundo. O avanço técnico e tático brasileiros 

ficam provados nos Mundiais disputados, atingindo seu ponto máximo com a conquista 

definitiva da Taça Jules Rimet, em 1970.

Durante as décadas de 60 e 70, o Brasil possuía uma das melhores "safras" de 

jogadores já vista na história do futebol, com verdadeiros craques, como Bellini, Vavá, 

Didi, Nilton Santos, Zito, Djalma Santos, Gérson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, e 

muitos outros; além de, claro, os dois maiores da história do futebol brasileiro, o "Rei" 

Pelé  e  Garrincha:  a  alegria  do  povo.  Muitas  pesquisas  internacionais  apontaram  a 

seleção tricampeã, como a melhor já existente na história do futebol mundial.

Após um período de 24 anos sem um título mundial, apesar do brilhantismo de 

seleções como as de 82 e 86, na Era Zico (que contava com craques de indiscutível 



qualidade como Sócrates, Falcão, Júnior e o próprio Zico), apenas em 1994 o Brasil 

volta  a  conquistar  a  Copa do Mundo,  nos  Estados  Unidos,  com jogadores  de nível 

técnico discutível, exceto os maiores responsáveis pela conquista do título, a dupla de 

atacantes Bebeto e Romário.

Daí pra frente o que podemos constatar é que cada vez mais o Brasil se dedica 

ao futebol e oferece o que tem de melhor, o futebol rapidamente se tornou uma paixão 

para os brasileiros, que frequentemente referem-se ao país como "a pátria de chuteiras" 

ou o "país do futebol". Mais de dez mil brasileiros jogam profissionalmente no Brasil ou 

mundo afora.

Análise do Discurso de Linha Francesa-AD

Concebe-se a Análise do Discurso de linha francesa (AD) como um modelo 

metodológico que, segundo Maingueneau (1989), surgiu na década de 60 associada a 

uma tradicional prática escolar francesa: a explicação de textos.  Trata-se, portanto, de 

uma  metodologia  que,  privilegiando  a  interdisciplinariedade,  articula  pressupostos 

teóricos da Lingüística, do Materialismo Histórico e da Psicanálise.

Os fundamentos  da psicanálise  sustentam explicações  para os  processos de 

representação do referente textual, coletivamente construído por interações discursivas e 

por um sujeito fragmentado que tem a ilusão de ser uno. Contudo, ao falar e/ou enunciar 

seu discurso,  ele  sempre  está  se  remetendo  ao  já-dito,  a  outros  discursos.  (Orlandi, 

1983)

Os  fundamentos  do  materialismo  histórico  sustentem  explicações  sobre 

situações das quais o sujeito participa como membro de uma sociedade estratificada por 

classes sociais,  e  onde ele  assume diferentes  papéis.   Mas,  enquanto membro dessa 

sociedade, esse sujeito não tem autorização para representá-la, razão pela qual o grau de 

participação  social  do sujeito  é  determinado  pelo  seu nível  de qualificação.   Nesse 

sentido,  fragmentado-se  em  diferentes  sujeitos,  participa  apenas  de  situações 

autorizadas,  já  que  cada  situação  exige-lhe  um  comportamento,  um  estilo,  um 

conhecimento sobre o contexto histórico-social, enfim, um discurso. (Pêcheux, 1990)

Os fundamentos  lingüísticos  da teoria  da enunciação sustentam explicações 

sobre relações enunciativas nas quais os interlocutores, situados num aqui e num agora, 

não só se assumem reciprocamente, mas também se atribuem identidades, por um jogo 

de imagens ideologicamente forjadas a partir de formações discursivas vigentes.



Pêcheux  (1975)  elabora  um  quadro  epistemológico  da  AD,  no  qual  se 

articulam a teoria materialista do discurso, englobando três dimensões do conhecimento 

científico:  a)  o  materialismo  histórico;  b)  os  conhecimentos  lingüísticos, 

compreendendo uma teoria de determinação histórica dos processos de enunciação; e c) 

a psicanálise relida por Lacan.

Tais dimensões abarcam conceitos fundamentais como o de formação social, o 

de  língua  e  o  de  discurso,  estando  todos  eles  atravessados  por  uma  teoria  da 

subjetividade de natureza psicanalítica.

Segundo  Silveira  (1994),  a  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa  (AD) 

privilegia em seus estudos a noção de sujeito e de interdiscursividade, acrescentando a 

ambas  as  noções  de  história  e  de  ideologia.   Assim,  o  sujeito  é  concebido  como 

essencialmente  histórico;  razão  porque  sua  fala  é  sempre  produzida  a  partir  de  um 

determinado  lugar  e  de  um determinado  tempo  e,  desse  modo,  à  noção  de  sujeito 

histórico articula-se a de sujeito ideológico.  Por conseguinte, “o que” este sujeito fala 

sempre  compreende  um recorte  das  representações  de  um tempo  histórico  e  de  um 

espaço social, tratando-se de um sujeito “descentrado” entre o “eu” e o “outro”: um ser 

projetado num espaço e num tempo.  Tal projeção faz com que esse sujeito situe o seu 

discurso em relação aos discursos do outro.  Para a autora, o “outro” compreende não só 

o  destinatário  –  aquele  para  quem  o  sujeito  planeja  e  ajusta  a  sua  fala  no  plano 

intradiscursivo – mas também envolve outros discursos historicamente já costurados 

(interdiscurso) e que emergem em sua fala.

Essa concepção de sujeito abarca a noção de alteridade: um sujeito que luta 

para  ser  uno  mas  que  –  na  materialidade  discursiva  -  é  polifônico.  Nesse  sentido, 

entende-se que a alteridade introduz tanto o conceito de história como o de ideologia. 

Tal deslocamento do sujeito do discurso é tratado por Orlandi (1988) como dispersão: a 

produção de um discurso heterogêneo por incorporar e assumir, pelo diálogo, diferentes 

vozes sociais, relacionando “o mesmo” com o seu “outro”, de modo a reconhecer no 

discurso a coexistência de várias linguagens em uma só linguagem.

A AD não pode  ser  tida  apenas  como campo  analítico.  Absorve,  também, 

ideais  de  ação  e  reação  quando  estabelece  mudança  entre  o  dito  e  o  não-dito.  As 

palavras de Orlandi (1987, p. 34) reafirmam essas colocações quando disserta: “Dizer 

não  é  apenas  informar,  nem  comunicar,  nem  inculcar,  é  também  reconhecer  pelo 

afrontamento ideológico. Tomar a palavra é um ato dentro das relações de um grupo 

social”.



Análise

Maingueneau  (1987:14)  afirma  que:  “não se  trata  de  examinar  um  corpus 

como se tivesse sido produzido por um determinado sujeito,  mas  de considerar  sua 

enunciação como o correlato de certa posição sócio-histórica nas quais os enunciados se 

revelam substituíveis”.

A  análise  deste  trabalho  foi  realizada  a  partir  dos  recortes  de  discursos 

(enunciados), que permitiu verificar a constituição dos discursos futebolísticos.

Para  proceder  à  construção  da  análise,  recortei  os  discursos  a  partir  de 

transcrições  de  narrações  radiofônicas  e  televisivas.  Com a  finalidade  de  analisar  a 

constituição dos discursos do futebol, considerando os enunciados.

Discurso de Festa

(1) “Maracanã colorido, bonito e com o som ensurdecedor /fazendo sua festa e daqui a 
pouquinho olha o baú do esporte, lances olímpicos e outras atrações”.(R.G.6).

Quando falamos de festa, imaginamos sempre muita alegria, e quando falamos 

de festa no futebol não é diferente,  como podemos perceber no primeiro enunciado. 

Esse é um dos sentidos desse discurso.

Lembramos também das festas olímpicas na Grécia. Segundo Rafael Porcari, 

(2004)7,  os jogos olímpicos,  portanto,  simbolizavam a paz e  aconteciam em meio  a 

muita festa. Os atletas e as pessoas que vinham assistir chegavam com antecedência 

para  o  evento,  que  durava  sete  dias.  No  primeiro  dia,  sacrificavam-se  animais  e 

oferecia-se vinho e mel para agradar a Zeus, o deus de todo os deuses gregos. Nos cinco 

dias  seguintes  eram realizadas  as  provas  esportivas.  No sétimo  e  último  dia,  havia 

procissões em agradecimento aos deuses, mais sacrifícios de animais, mais banquetes e 

muita, muita festa.

No entanto, percebemos que desde os tempos antigos o esporte está ligado a 

discursividade de festividade.

Discurso de Tempo (metereologia)

(2) “temperatura que chegou a 17º graus”
(2.1) “Entre no clima da decisão” (R.G.)

6R.G –Rede Globo 
7 http:/www.professorrafaelporcari.hpgiv.ig.com.br/004olimpiadas.html



Ao analisarmos esses dois enunciados, podemos concluir que “temperatura” e 

“clima” são artefatos da metereologia, mas que se distingue o sentido de cada um. No 

primeiro enunciado, se refere realmente sobre o grau de temperatura do local em que 

ocorria a partida de futebol, no caso no Rio de Janeiro, onde o termômetro marcava 17º 

graus, temperatura considerada baixa, portanto estava frio naquela hora e naquele lugar.

Já  no  segundo,  a  palavra  ‘clima’,  refere-se  a  situação  em que  se  encontra 

aquela partida de futebol, era dia de decisão, pois o ‘clima’ estava tenso, torcedores e 

jogadores ansiosos com o resultado do jogo.

Discurso Militar

(3) “vamos lutar pela vitória / é fundamental pra conquista do título”(R.G8;R.EX.9)

Em qualquer discurso, a tendência é a repetição, o que os teóricos da análise 

do discurso chamam de marcas discursivas.

No discurso militar, por exemplo, é enfatizado o tempo todo, no discurso, que 

remete o esporte à competição como uma guerra, como no enunciado (3). 

No primeiro  enunciado,  percebemos que o jogador  trata  o jogo como uma 

batalha a ser vencida, expressa tanta determinação que remete ao ouvinte de sua fala 

uma expressão de desejo de vitória. E no segundo, enfatiza a necessidade de conquistar 

essa vitória .

Os  dois  enunciados  deixa  transparecer  muito  bem o  que  significa  para  os 

jogadores uma partida de futebol: competição; batalha. 

Discurso de Misticismo

(4) “Nós demos sorte /O destino do Figueirense e do Fluminense aí para você” (R.G10)
Segundo Jacob Boehme em seu livro “O Princípios dos Filósofos Divinos” 

(1983)11, um dos sentidos do misticismo é o de ser definido como qualquer crença que 

admite a comunicação dos homens com Deus ou algum ser imaterial ou entidade divina. 

Uma  definição  de  misticismo  não  poderia  ser  ao  mesmo  tempo  significativa  e  de 

abrangência suficientemente para incluir todos os tipos de experiências que têm sido 

8 R.G –Rede Globo
9 R.E.X – Rádio Excelsior 
10 R.G –Rede Globo
11 - Wikipedia.org/wiki/misticismo



descritas  como  "místicas".  Por  definição  natural,  misticismo  é  a  prática,  estudo  e 

aplicação das leis que unem o homem à Natureza e a Deus.

No enunciado (4), o que percebemos, é que a palavra ‘sorte’, induz, pelo  seu 

efeito  de  sentido,  o  pensamento  de  que  foi  casualmente,  que  não  foi  premeditado, 

ganharam o jogo por que deram ‘sorte’. Já a palavra ‘destino’ promove a sensação de 

que não foi por acaso, que foi destinado por uma força sobrenatural que determinou a 

vitória.

Discurso Operário

(5) “Ivan ali, trabalha mal /Nada mais que trabalho /Você vê ali o trabalho do Cleiton 
Xavier” (R.G12).

Um dos discursos mais recorrentes no “corpus” dessa pesquisa é o discurso 

‘operário’, aquele em que o jogador conjuga o verbo ‘trabalhar’ e suas variantes para 

referir-se à suas atividades, como observamos nos enunciados (5). 

E  um  dos  aspectos  importantes  nesse  discurso,  e  que  é  contraditório  em 

relação à sociedade, é que o futebol nunca foi visto como trabalho, sempre ouve uma 

resistência muito grande para ser reconhecido como profissão.

Ainda nos dias de hoje, é comum ouvirmos as famílias reprimir seus filhos, 

para que deixem a bola e procurem trabalho.

Percebemos então, pelos sentidos, o grau de resistência ao futebol brasileiro 

como profissão.

Discurso Religioso

(6) “Graças a Deus hoje eu tive a oportunidade de pegar bem na bola e fazer o gol /Com 
a Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira de todos os futebóis brasileiro” (R.G).

A  Religiosidade  é  um  tema  de  forte  ascendência  sobre  os  jogadores. 

Percebemos no primeiro enunciado o apego do jogador ao discurso religioso na hora do 

gol ou da vitória.Assim, tudo acontece de bom ao artilheiro ou ao time “graças a Deus”.

E no segundo, lembra neste aspecto a predominância católica brasileira, mas 

também  poderia  lembrar  que  até  no  futebol  houve  uma  contra-reforma  com  os 

chamados “Atletas de Cristo”. 
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Discurso técnico /Descritivo  

(7)  “ele  deu  um  carrinho,  errou  a  bola  e  acertou  o  jogador  primeiro  /Um  chute 
espetacular no meio da rua /Fazer melhor aqui dentro de casa (R.G; R.G13; R.E.X14)

Segundo  o  site  “o  museu  da  língua  portuguesa15”  entre  nós,  brasileiros,  o 

futebol era falado em inglês, partida era ‘match’; juiz ‘referee’; e se o jogador cometia 

falta,  dizia  ‘sorry’.  Aos poucos,  apenas  parte  desse  vocabulário  permaneceu.Com o 

futebol se tornando popular, ele também deixou de ser falado em inglês.

Palavras e expressões foram levadas para os campos de futebol e aí ganharam 

novos sentidos, a exemplo de ‘carrinho’, referir-se ao meio de campo como meio da 

‘rua’e ter o estádio onde se joga como ‘casa’.

A expressão carrinho é usada quando o jogador desliza sobre o gramado com a 

intenção de tomar a bola do adversário com a intenção de impedi-lo de completar sua 

jogada. A maneira que isso é feito lembra um carrinho de brinquedo se movimentando 

com velocidade.

E o fato de chamar  o campo de rua e  o estádio de casa,  vem do grau de 

comprometimento com o time, os jogadores se entregam inteiramente e integralmente 

ao jogo, que realmente fazem o estádio de suas casas.

Expressões como essas, são comuns nos meios futebolísticos brasileiros.  

Discurso de Tensão

(8) “já passou a ansiedade de um batismo no Maracanã /Esse silêncio tem um nome 
chama-se tensão.(R.G).

No calor  da expectativa da vitória,  é  claro que em uma partida sempre há 

tensão, os jogadores e todos que compõem um jogo, inclusive a torcida, ficam ansiosos 

e apreensivos.

Observamos bem no enunciado (8), o sentido de apreensão e a ansiedade em 

um jogo de futebol. No primeiro recorte, percebe-se que a ansiedade dos jogadores é 

por estar jogando no Maracanã, este histórico estádio, que é conhecido pelo nome do 

pequeno rio que corre em frente e que também dá nome ao bairro onde está localizado, 

13 R.G –Rede Globo 
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foi construído para sediar a Copa do Mundo de 1950, um dos estádios mais famosos do 

mundo.

E no segundo, o motivo de tanta tensão era por parte da torcida, pela decisão 

que ali acontecia entre Fluminense e Figueirense.

Discurso de Violência

(9) “Beto sofre pancada no rosto e é atendido em campo /Não quis correr risco, saiu 

socando e aí a bola fica com Henrique” (R.E.X16; R.G17).

No discurso do senso comum é possível constatar o desfecho da violência no 

futebol brasileiro, tanto no campo como em meio a torcida. Palavras como ‘pancada’ e 

‘soco’, é comum no vocabulário discursivo futebolístico, mas nem sempre estão ligados 

a agressão, também faz parte das expressões lingüísticas do futebol. Para exemplificar 

essa diversidade, podemos analisar o enunciado (9). 

É nítido que no primeiro  enunciado houve uma agressão contra  o jogador, 

intencionalmente ou não, o jogador foi atingido no rosto e saiu machucado.

Já  no  segundo,  a  expressão  ‘socando’,  foi  utilizada  pelo  narrador  para 

expressar a atitude do goleiro ao defender a bola, e não permitir que ela entrasse no gol. 

Considerações Finais

Essa pesquisa teve como objetivo analisar as constituições dos discursos dos 

jogos de futebol para compreender o funcionamento discursivo e as redes de memória 

discursiva que constitui o discurso dos jogos futebolísticos. É importante ressaltar que o 

futebol é uma instituição cultural e histórica do povo brasileiro. 

Os  resultados  de  nossa  análise  tiveram  como  corpus  os  dados  coletados 

através de gravações de duas narrativas de futebol,  sendo uma radiofônica e a outra 

televisiva. Depois de ter gravado os jogos, foram feito às transcrições e logo depois os 

recortes dos enunciados encontrados, para que pudessem ser agrupados e classificados.

Foram encontrados nove tipos de discursos: Discurso de Festa; Discurso de 

Tempo;  Discurso  Militar;  Discurso  de  Misticismo;  Discurso  Religioso;  Discurso 

Técnico/ Descritivo; Discurso de Tensão; Discurso de Violência.
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Assim,  a  partir  das  análises,  foi  possível  compreender  alguns  aspectos  dos 

discursos que constituem os discursos sobre o futebol, suas redes de memória e quando 

essas  redes  dizem respeito  aos  discursos  de  formação  cultural  e  histórica  do  povo 

brasileiro nos discursos analisados.
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