
OS DESAFIOS DA ANOTAÇÃO DE UM CORPUS DA LINGUAGEM DO 

FUTEBOL COM FRAMES SEMÂNTICOS 

 

O propósito deste trabalho é discutir os principais desafios encontrados na 

anotação de um corpus de linguagem do futebol. Para a anotação do corpus, foram 

utilizados os frames semânticos desenvolvidos no âmbito do projeto Kicktionary 

(SCHMIDT, 2009). O Kicktionary é uma base de dados lexicais multilíngue, em 

alemão, francês e inglês, que descreve a linguagem do futebol segundo os princípios da 

Semântica de Frames (FILLMORE, 1982; 1985). Neste trabalho, discute-se como a 

linguagem metafórica do futebol, a polissemia dos itens lexicais e a ambuiguidade das 

sentenças do corpus interferiram no processo de anotação do corpus com frames 

semânticos. 

Diferentemente do FrameNet, que tem como unidades mínimas de descrição o 

frame e a unidade lexical (FILLMORE; JOHNSON; PETRUCK, 2003), no 

Kicktionary as unidade mínimas de descrição são a cena, o frame e a unidade lexical. 

Fillmore (1975; 1977) faz uma distinção entre os conceitos de cena e frame. O conceito 

de cena englobava o conhecimento de mundo do falante, envolvendo não apenas um 

conhecimento visual, mas corpóreo e social. O frame era visto como um sistema de 

escolhas linguísticas, incluindo palavras, regras e categorias gramaticais, associadas a 

uma determinada cena. Posteriormente, a distinção entre cena e frame foi abandonada 

(FILLMORE, 1982; 1985).  

O Kicktionary reativa a distinção entre cenas e frames. Os frames congregam as 

unidades lexicais do alemão, do francês e do inglês e as cenas representam os cenários 

típicos relacionados a cada frame. A cena Pass  (passe), por exemplo, congrega 11 

frames: Pass  (passe), Pass_Back  (devolver passe), Mark  (marcar), Being_Free  

(estar livre), Control  (controlar), Connect (conectar), Flick_On (flick on), 

Intercept  (interceptar), Bad_Pass  (passe ruim), Pass_Combination  

(combinação de passe) e Supply_Pass  (fornecer passe). Segundo Schmidt (2009), o 

frame é a entidade estrutural usada para agrupar expressões linguísticas que 

compartilham uma perspectiva em comum sobre uma certa cena conceitual. Assim, este 

trabalho descreve os principais desafios enfrentados na utilização de frames e elementos 

de frame do projeto Kicktionary para a anotação de um corpus de linguagem do futebol 

para o português brasileiro.   



O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade das etiquetas semânticas 

desenvolvidas no contexto do projeto Kicktionary para a anotação de corpus. Para tanto, 

foram adotadas as seguintes etapas metodológicas: (a) criação de um corpus 

especializado, (b) desenvolvimento de um manual de anotação contendo a tradução de 

todas as cenas e frames do Kicktionary, (c) segmentação do corpus em sentenças e (d) 

análise e anotação manual das sentenças por pares de anotadores. 

O corpus deste estudo é composto por 100 textos contendo descrições de 

partidas de futebol. Os textos foram coletados de sites de clubes brasileiros em dias 

subsequentes às partidas de campeonatos como a Copa do Brasil ou a Copa 

Libertadores. Os textos foram divididos em 11 pacotes, conforme o site do qual foram 

totalizando 3307 sentenças. 

A partir de uma apreciação inicial do corpus, percebeu-se a complexidade das 

sentenças a serem anotadas. As sentenças apresentavam muitos verbos suporte e 

expressões metafóricas evocando frames. Também se percebeu a grande recorrência das 

cenas Chute , Gol  e Passe . Assim, optou-se por anotar primeiramente apenas parte 

do corpus. Então, selecionaram-se as 1000 primeiras sentenças do corpus para anotação 

e anotar, primeiramente, apenas as três cenas mais recorrentes: Chute , Gol  e Passe .  

Para a anotação das sentenças, primeiramente, foram identificados o evocador de 

frame na sentença e o frame evocado. Em seguida, os principais sintagmas da sentença 

foram anotados com elementos de frame, conforme exemplo (1). 

 

(1) Em seguida, [Ricardinho JOGADOR_SUBSTITUÍDO] foi substituído [pelo estreante Neto 

Berola SUBSTITUTO] [Cena: Substituição /Frame: Substituir ]. 

 As metáforas no corpus de linguagem do futebol são os casos que requerem 

especial atenção dos anotadores. Nesses casos, para se identificar o frame evocado, é 

necessário interpretar o significado metafórico da expressão linguística. Como se pode 

ver nos exemplos (2) e (3), as unidades lexicais roubar, que evoca um frame de roubo, e 

cortar, que evoca um frame de corte, são utilizadas, metaforicamente, para expressar 

uma interceptação. 

(2) [Camacho INTERCEPTADOR] roubou [grande bola BOLA] [no meio 

LOCAL_DA_INTERVENÇÃO] e deixou Diego Maurício livre para chutar colocado, mas a 

bola passou raspando a trave. [Cena: Passe /Frame: Interceptar ] 



(3) Mas a [zaga INTERCEPTADOR] cortou. [Cena: Passe /Frame: Interceptar ] 

O corpus também apresentou uma grande quantidade de verbos-suporte, como 

nos exemplos (4) e (5). No caso dos verbos-suporte, o evocador de frame não é o verbo, 

como habitual, mas um substantivo. Nos exemplos (4) e (5), o item lexical passe 

incorpora o elemento de frame ao evocador de frame.   

(4) [Ramirez JOGADOR_QUE_PASSA] fez [o passe PASSE] [para Battión JOGADOR_QUE_RECEBE]. 

[Cena: Passe /Frame: Fornecer_passe ] 

(5) [O autor do primeiro gol JOGADOR_QUE_PASSA] deu [passe milimétrico PASSE] [para 
Adriano JOGADOR_QUE_RECEBE] apenas tocar na saída do goleiro chileno e fazer 2 a 0 
aos 13.  [Cena: Passe /Frame: Fornecer_passe ] 

A polissemia dos itens lexicais também representou um desafio para a anotação. 

Nos exemplos (6) e (7), pode-se ver diferentes sentidos para o verbo tocar. No exemplo 

(6), tocar é usado no sentido de chutar. Já no exemplo (7), tocar é usado no sentido de 

passar.  

(6) Aos sete minutos, [Tardelli JOGADOR_QUE_RECEBE] recebeu [ótimo passe PASSE] de 
[Muriqui JOGADOR_QUE_PASSA] e tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro gol: 
Galo 3 x 1. [Cena: Passe /Frame: Dominar ] 

(7) [O Furacão JOGADOR_QUE_PASSA] tentou tocar mais a [bola BOLA] para tirar a 
velocidade do Timão, mas não adiantou. [Cena: Passe / Frame: Passe ] 

 Outra característica do corpus é a grande frequência de metonímia, como no 
exemplo (8). 

(8) Atuando de forma segura, [o time atleticano JOGADOR_QUE_PASSA] tocava bem [a 
bola BOLA] e praticamente não era ameaçado pelo Sport, que chegava apenas em 
alguns cruzamentos. [Cena: Passe /Frame: Passe ] 

 O trabalho de anotação relatado neste trabalho representa a primeira etapa de um 

projeto lexicográfico que tem como objetivo a criação de um dicionário bilíngue do 

domínio do futebol. Os desafios enfrentados na anotação de um corpus monolíngue de 

linguagem do futebol levam a reflexões acerca da criação de léxicos bilíngues para o 

domínio do futebol. Um trabalho de desenvolvimento de léxicos bilíngues necessita 

encontrar equivalência para expressões metafóricas e para as expressões com verbo-

suporte. Além dessas questões, um dicionário bilíngue do futebol necessitará encontrar 

equivalência para a polissemia. 



 

Trabalho realizado com o apoio das agências de fomento CAPES e CNPq. 
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